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Investiční akce v Králíkách
Jistě jste si při procházení městem všimli, že na mnoha místech Králík 

panuje i v této době čilý stavební ruch. Rádi bychom Vás prostřednic-
tvím fotografií a krátkého popisu seznámili s probíhajícími investičními 
akcemi v našem městě.

1. Rekonstrukce plochy fotbalového stadionu
Nákladem cca 3,3 mil. korun (z toho 2 mil. korun je dotace ze stát-

ního rozpočtu) bude vybudována nová plocha stadionu včetně nového 
odvodnění a zavlažování. Termín dokončení hlavní části rekonstrukce 
je konec listopadu letošního roku.  Rekonstrukce plochy je pouze první 
etapa, v dalších letech chceme ještě vybudovat lepší zázemí pro diváky, 
upravit tribunu a zrekonstruovat plot. Vše závisí na finančních prostřed-
cích. Doufáme, že se opět podaří získat dotace a další etapy rekonstrukce 
budou co nejdříve následovat. 

2. Rekonstrukce střechy na čp. 359
Stav celého objektu je havarijní. Dům je prohlášen za památkový 

objekt. Město Králíky obdrželo dotaci z Ministerstva kultury z Programu 
regenerace městských památkových zón ve výši 734 tis. korun. Celkové 
náklady by se měly pohybovat kolem 2 mil. korun. Ani tato částka není 
konečná, celý objekt je v opravdu velmi špatném stavu a jeho rekon-
strukce bude pokračovat. Doufáme, že město bude i nadále úspěšné při 
získávání finančních prostředků z Programu regenerace a v centru města 
přibude další opravená památka, která přispěje významným způsobem 
k celkovému vzhledu historické části města.

3. Parkoviště u rozlučkové síně v ulici Plynárenská
V loňském roce byly vybudovány tři parkoviště – za horní budovou 

městského úřadu, v ulici Valdštejnova a v ulici Příční u Evropského domu. 
Přesto parkovacích míst stále není v různých částech města dostatek. Proto 
jste si jistě všimli, že se buduje nové parkoviště v ulici Plynárenská.

Parkoviště s kapacitou 12 parkovacích míst určitě pomůže zlepšit 
situaci s parkováním jak návštěvníků zdravotního střediska a firem síd-
lících v této budově, ale vyřeší i problémy s parkováním při pohřbech 
v rozlučkové síni.

Tato akce je hrazena plně z městského rozpočtu a měla by stát městskou 
kasu přibližně 600 tis. korun.

(pokračování  na straně 2)

Králická policie informuje
Ve dnech 10. a 11. října 2008 provedli příslušníci místního oddělení 

Policie ČR společně s kolegy z Lanškrouna a Ústí nad Orlicí ve spolupráci 
s dalšími orgány kontrolu rozsáhlou kontrolu zaměřenou na dodržování práv. 
předpisů v úseku ochrany dětí a mladistvých, požární předpisy, živnostenské 
oprávnění ve vybraných restauracích/diskotékách. Kontrolní činnost byla 
zahájena  ve 22:00 hod. v Lanškrouně, zde byly kontrolovány tři provo-
zovny - nebylo zde zjištěno porušení zákona. Policisté se poté přesunuli na 
Králicko, kde byla krátce po půlnoci  provedena kontrola diskotéky, která 
je již několik let známa spíše pod názvem RABBIT. Této společné akce 
se zúčastnili nejen pracovníci Policie ČR, ale i pracovníci MÚ Králíky 
(živnostenský odbor, odbor sociálně právní ochrany dětí) a vyšetřovatel 
HZS ČR. Každá ze složek se zaměřila na svoji problematiku. Vyšetřovatel 
hasičů si zkontroloval vše co se týká požárních směrnic včetně prověření 
únikového východu. Zjištěné závady v instalacích hasicích přístrojů byly 
projednány s provozovatelem a byla stanovena lhůta na odstranění zjištěných 
závad. Pracovníci živnostenského úřadu zkontrolovali vše potřebné k chodu 
provozovny a i zde zjištěné nedostatky projednali  na místě s provozova-
telem. Policie ČR se zaměřila na kontrolu podávání alkoholických nápojů 
u mladistvých, kde bylo zjištěno při provedení 16 dechových zkoušek pět 
pozitivních nálezů u mladistvých návštěvníků diskotéky (15 až 18 let věku). 
Mladiství byli převezeni za účasti pracovníků odboru sociálně právní ochra-
ny dětí do místa jejich bydliště a předáni zákonným zástupcům. Případy 
podávání alkoholických nápojů ze strany obsluhy diskotéky budou řešeny 
ve správním řízení přestupkovou komisí v Králíkách.

Jednalo se o první a určitě ne poslední společnou akci takového rozsa-
hu. V žádném případě nešlo o naplnění nějakých policejních statistik, ale 
o zjištěni stavu na uvedené diskotéce, o které se již delší dobu hovořilo, 
jako o problémové. Tato preventivní akce se dočkala velkého ohlasu a mohu 
veřejnost ujistit, že jsou plánovány další a nebudou směrovány pouze do 
této provozovny.

npor. Ing. Roman Němec Vedoucí Obvodního oddělení Králíky
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4. Páteřní komunikace na hřbitově
Tato komunikace byla zvláště v jarních a podzimních měsících 

značně rozbahněná a občané na tuto skutečnost poukazovali a právem 
kritizovali. Nyní dochází k nápravě a již brzy se dočkáme dlážděné 
hlavní komunikace. Rozpočet na její výstavbu je 785 tis. korun a 
měla by být dokončena v nejbližší době. 

Při této příležitosti bude na hřbitov zavedeno veřejné osvětlení a 
rovněž bude obnoven kanalizační systém, který je na mnoha místech 
v dezolátním stavu.

Tím ale investice na hřbitově nekončí. V letošním roce došlo ke 
zřícení části hřbitovní zdi. Její oprava, resp. výstavba nové zdi je 
naplánovaná na příští rok.

5. Oprava střechy a kříže na věži kostela Svaté Anny 
v Horní Lipce

Kříž, který byl na vrcholku věže se nebezpečně nakláněl a hrozil 
zřícením. Proto bylo rozhodnuto o jeho opravě, na kterou jsme dostali 
příspěvek od Pardubického kraje 150 tis. korun. Při přípravách se 
bohužel zjistilo, že oprava bude muset být mnohem rozsáhlejší, než 
se původně předpokládalo a bude stát okolo 440 tis. korun. 

V minulém zpravodaji jste si mohli přečíst o nálezu kovové 
schránky s dokumenty a dalšími věcmi, které do ní byly vloženy 
v roce 1923 při opravě kostela poničeného požárem. Celý nález bude 
v nejbližší době vystaven v městském muzeu.

V příštím roce nás čeká tatáž oprava na kostele v Prostřední Lipce, 
na kterém došlo ke zřícení kříže. Na tomto kostele byl letos prove-
den nátěr střechy za zhruba 80. tis. korun, z čehož 50 tis. zaplatil 
Pardubický kraj.

Investiční akce v Králíkách
(pokračování ze strany 1)

6. Výstavba Penny marketu
Na závěr jsme si nechali akci, jejímž investorem sice není město, 

ale která je jistě netrpělivě očekávaná občany Králík i okolí – výstavba 
prodejny Penny market. Otevření nové diskontní prodejny je občany 
našeho města dlouho očekávané, proto jsme do tohoto článku zařadili 
i fotografie z její výstavby. První fotografie je z výstavby samotné 
prodejny, druhá pak z výstavby kruhového objezdu, který je součástí 
projektu a věříme, že významně přispěje k vyřešení příjezdu do města 
směrem od Červené Vody.

STŘEPY A STŘÍPKY ZE SBÍREK MUZEA „ U CIHELNY “
Návšteva akcie MOBILIZACE CIHELNA, 22. - 23. 8. 2008 Králiky, ČR 

Králické námestie ožívalo už v piatok večer kultúrnym programom. 
Návštevníci sa hostili dobrým miestnym pivom z Hanušovíc, či inými 
dobrotami. Hudba a dobrá nálada sa šírili priľahlými uličkami. Záujem 
o prehliadku historických vozidiel priamo na námestí neutíchal do nes-
korých večerných hodín.

Náš hostiteľ Jirko Panuš sa ujal úlohy sprievodcu a už v piatok večer sme 
navštívili budovu sídla správy Múzea čsl. opevnení z rokov 1935-1938 na 
rohu námestia. V tejto budove dlhé roky sídlil Colný  úrad Králiky, na čele 
ktorého naposledy stál králický rodák pán Jozef Šejvl. Jirko Panuš, tiež ako 
emeritný colný inšpektor, strávil v tejto budove nemálo času počas aktívnej 
služby. Je dobré, že budova v súčasnosti slúži práve tomuto účelu, veď je 
to istá podobnosť, že sa v nej schádzajú dejiny a udalosti čias minulých 
i dávno minulých. Na tieto udalosti by sme však nikdy nemali zabudnúť 
a vždy by mali pôsobiť ako memento pre nastupujúce generácie.

Jirko Panuš, ktorý je správcom depozitára Múzea čsl. opevnení z rokov 
1935-1937 sa osvedčil ako vynikajúci sprievodca a vďaka nemu sme 
videli  v rámci expozície múzea i to, čo bežný návštevník nezhliadol. 
Je fantastické vidieť depozitár múzea, tie všetky artefakty, uniformy, 
vybavenie, či dobové dokumenty z predvojnových, vojnových rokov, ale 
i z doby po vojne. Akoby na nás v tom momente dýchla sama história. 

(pokračování na straně 3)

Zleva: Bc. Marcel Šejvl - predseda Klubu colníkov Michlovce, Mgr. 
Jozef Vaško - predseda Spolku colníkov SR, ing. Richard M. Sicha 
- ředitel Muzea „U cihelny“, Jiří Panuš - správce depozitáře Muzea 
„U cihelny“.
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STŘEPY A STŘÍPKY ZE SBÍREK MUZEA „ U CIHELNY “
Návšteva akcie MOBILIZACE CIHELNA, 22. - 23. 8. 2008 Králíky, ČR 
Unikátne sádrové zmenšeniny opevnení v krá-
lickej pevnostnej oblasti sú tak autentické, až 
je to neuveriteľné.

V sobotu ráno o 8.30 h. sme vyrazili smer 
K-S 14 „U cihelny“. Colnícky autobus nás vy-
viezol až do centra diania. Akoby sme sa ocitli 
v roku 1938 vôkol nás účastníci akcie v dobo-
vých uniformách čsl. armády, čsl. četníctva, 
čsl. finančnej stráže, nemeckého wehrmachtu, 
americkej armády. Hrôzu nám však naháňali 
hákové kríže na rukávoch dobových kostýmov 
civilných jednotiek „Freikorps“. Bol to naozaj 
nepríjemný pocit. V tej chvíli ma desila pred-
stava, aké ťažké chvíle prežívali vtedy občania 
v pohraničí a neskôr v celej republike. Expozí-
ciu Múzea „U cihelny“ v opevnení K-S 14 nám 
svojím výkladom priblížil Ing. Sicha riaditeľ 
múzea pútavým výkladom. Medzi veľmi vzácne 
patrí strelecká miestnosť pevnostného mínome-
tu.  Bolo sa na čo pozerať, okrem iného Jirko 
Panuš predstavil i zámer inštalovať expozíciu 
venovanú príslušníkom čsl. finančnej stráže, 
ktorí sa podieľali na ochrane štátnej hranice pred 
náporom a provokáciami z nemeckej strany. 
Po vzájomnej dohode bude osadená na tomto 
mieste i pamätná tabuľa venovaná padlým 

príslušníkom čsl. finančnej stráže zo strany 
Českého i Slovenského spolku colníkov ako 
nástupcami Spolku čsl. colných úradníkov.

Po slávnostnom zahájení prebiehala na 
priľahlom poli a ceste pri K-S 14 historická 
ukážka bojov z obdobia tesne pred vypuknutím 
2. svetovej vojny. Imitácia štátnej hranice mala 
symbolizovať jej násilné prekročenie jednotka-
mi nemeckej brannej moci, ako aj jej ochranu 
zo strany príslušníkov čsl. ozbrojených zborov 
s použitím dobovej vojenskej techniky. 

Hradba ľudských tiel lemovala celú plo-
chu, na ktorej prebiehali ukážky bojov. Paľba 
z ručných zbraní i z kanónov dobovej techniky 
ohlušovala celý priestor a dymovnice taktiež 
navodzovali atmosféru bojov tej doby.

Komentár prebiehajúcej ukážky sa ozýval 
z reproduktorov a vystihoval to, čo sa na ploche 
dialo. Na akcii sa prezentovali i ozbrojené zbory 
Colnej správy ČR, Armády ČR, Hasičského 
záchranného zboru, Väzenskej služby. Ako col-
ník vo výsluhe som tiež navštívil stánok colnej 
správy, zhliadol ukážky z výcviku služobných 
psov, detekcie drog, či prezentácie mobilného 
skenovacieho zariadenia HCV v celej jeho 
kráse, ale i činnosti zásahovej jednotky. Videli 
sme i pútavú expozíciu vojenského múzea 

a vojenskej techniky odstavenej na priľahlej 
ploche. Nad hlavami nám prelietavali dva bo-
jové vojenské vrtuľníky MI 24, ktoré dokresľo-
vali atmosféru bojov. Svoje miesto si tu našli 
i zberatelia dobových vojenských predmetov 
a nadšenci vojenskej histórie. 

Prekrásny výhľad na okolitú prírodnú sce-
nériu ponúkal najvyšší bod pevnosti Hůrka. Tu 
mala byť osadená otočná delostrelecká veža, čo 
sa už nestihlo realizovať vzhľadom na rýchly 
vývoj udalostí tej doby. Taktiež sme zhliadli 
malú pevnosť tzv. řopíky č. 111 a 112, ktoré boli 
rozdielne len v pred a povojnovom vybavení.  

Čo povedať na záver? 
Nuž som toho názoru, že podpora úsilia 

organizátorov zo strany mesta Králiky, štátnych 
orgánov i súkromných subjektov je na mieste. 
Tradícia spomienkových akcii s historickými 
bojovými ukážkami je tým najlepším spôsobom 
ako vplývať na vedomie národa a pripomínať 
tak bolestné udalosti našich dejín i pre nastá-
vajúce mladé generácie. To dokumentuje i kaž-
doročný veľký záujem zo strany návštevníkov 
akcie. Toho roku tomu nebolo inak.

Mgr. Jozef Vaško
emeritný hlavný colný inšpektor

predseda Spolku colníkov SR

(pokračování ze strany 2

70. výročí mobilizace
V září 2008 jsme si připomněli 70. výročí všeobecné mobilizace 

Československé branné moci. Všeobecná mobilizace následovala 
květnovou částečnou a patří mezi nejvýznamnější události našich mo-
derních národních dějin. Byla provázena nadšením a odhodláním všech 
občanů bránit vlast proti hitlerovskému Německu. Nástup záložníků byl 
okamžitý, první se hlásili u svých útvarů již hodinu po vyhlášení. 

Jenže ti stejní západní spojenci, kteří souhlasili 23. září 1938 s mo-
bilizací československé armády, podepsali 30. září mnichovský diktát 
a nechali tak Německo ukrást českým zemím třetinu území. I to, co 
přišlo potom, patří mezi nejvýznamnější okamžiky našich moderních 
dějin. Pocity obyvatel státu však již nebyly povznášející. Papež Pius XI. 
prohlašoval, že Československo učinilo velkou oběť míru a lidskosti, 
ale lidé byli plni zklamání a hořkosti ze zrady. Dne 5. října odstoupil 
prezident republiky Dr. Edvard Beneš a 6. října byl na základě usnesení 
vlády vydán demobilizační rozkaz, jenž vyzýval vojáky k odchodu zpět 
do civilu a kapitulaci před armádami hákového kříže.

Tyto události jsou známé a mnohokrát opakované. Já bych však na 
tomto místě chtěla upozornit na to, jak se podepsaly na osudech „oby-
čejných“ lidí, přímých účastníků - vojáků. Mohlo by se zdát, že nebylo 
nad čím přemýšlet, voják poslouchá za všech okolností rozkazy svých 
nadřízených. A tehdy zněl rozkaz jasně - vzdát se. Jediným řešením, 
jak se vyhnout této povinnosti, byla smrt. Tu také dobrovolně několik 
z nich zvolilo. O tomto tématu se příliš nemluvilo, sebevražda byla 
dlouho tabuizovaným tématem. Ale proč by si nešťastní lidé, kteří brali 

boj za vlast a svobodu tak vážně, 
jak si dnes snad ani neumíme 
představit a kterým se zdálo v té 
době toto východisko jako jediné 
možné, neměli zasloužit trochu 
naší pozornosti? 

Snad Vám něco říká jméno 
Arnošt Hrad. Příběh příslušníka 
6. hraničářského pluku, který se 
zastřelil při vyklízení objektů opev-
nění na pěchotním srubu K-S 14 
„U cihelny“, je díky pracovníkům 
Muzea čs. opevnění z let 1935-38, 
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ 
a výstavě, kterou mu věnovali, 
známý. Ale co ta ostatní jména? 
Arnošt Hrad nebyl jediný, na kte-
rém se těžká doba podepsala tímto 
způsobem. Ještě jeden příslušník 6. 
hraničářského pluku spáchal v této době, přesněji 26. září 1938, o několik 
objektů vedle v Červené Vodě sebevraždu. Byl jím vojín Alois Palička 
a dokonce náležel ke stejné rotě jako četař Hrad. Zda byla důvodem 
sebevraždy napjatá doba či nějaké soukromé pohnutky, je dnes velice 
těžké zjistit. Z denního rozkazu 6. hraničářského pluku se dozvíme jen 
strohou informaci o úmrtí. 

Nevíme, kolik jich bylo ve skutečnosti, ale v současné době je 
zjištěno asi dvacet jmen vojáků, kteří dobrovolně ukončili svůj život 
v důsledku mnichovských událostí nebo v souvislosti s nimi. A nebyli 
to jen Češi. Německý voják československé armády s nálepkou „an-
tifašista“, jakým byl například vojín František Rehwald, příslušník 5. 
pěšího pluku T. G. Masaryka, byl v podstatě vyhnancem na obou stra-
nách. Brzy po Mnichovu přišlo rozhodnutí propustit Němce z armády 
a poslat je zpět domů do pohraničí. Tam však již na antifašisty čekalo 
většinou gestapo. Rehwald vyřešil svoji bezvýchodnou situaci 2. října 
1938 sebevraždou. 

Těžko dnes soudit oprávněnost či rozumnost činů zoufalé doby. 
Těžko dnes pochopit, co znamenala před sedmdesáti lety láska k vlasti 
a čest. Jediné, co můžeme udělat, je uvědomit si, že „Mnichov“, to není 
jen prezident Beneš, generál Krejčí a agresor Hitler, ale také 1128110 
zmobilizovaných vojáků československé armády, 1128110 osudů, 
1128110 lidských životů.. 

Lucie Žáková, muzeum K-S 14



Králický zpravodaj 11/2008 - �

Prezentace zaměstnavatelů a
přehlídka pracovního uplatnění

V pátek 26. 9. 2008 se v Klubu Na Střel-
nici v Králíkách konala Prezentace zaměst-
navatelů a přehlídka pracovního uplatnění 
pro Střední odborné učiliště opravárenské 
v Králíkách. 

Prezentace zaměstnavatelů a přehlídka 
pracovního uplatnění byla uspořádána 
pro:

- studenty SOU, kteří budou po ukončení 
školy hledat pracovní uplatnění na trhu 
práce odpovídající zaměření studijních 
oborů školy;

- pro žáky základních škol pro infor-
mování o nabídce studijních a učebních 
oborů v návaznosti na následné pracovní 
uplatnění; 

- pro nejširší veřejnost a uchazeče o za-
městnání pro informování o nabídce pracov-
ních míst jednotlivých zaměstnavatelů.

Prezentace se zúčastnily firmy:
- Armáda České Republiky 
- FORMPLAST PURKERT, s.r.o.

- Klein & Blažek spol. s r.o.
- Kunvaldská a.s.
- OMB composites EU a.s.
- SILYBA a.s.
- Start People s.r.o.
- ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
Zúčastněné firmy prezentovaly svůj 

výrobní program a svoji nabídku možného 
pracovního uplatnění.

Pro zajištění publicity byl zpracován 
informační leták, který byl distribuován 
na střední odborné učiliště, na základní 
školy ze spádové oblasti, na pobočku ÚP v 
Králíkách a obecní úřady na Králicku. Bylo 
využito vývěsek na Úřadu práce v Ústí nad 
Orlicí a na pobočce ÚP v Králíkách, dále 
internetových stránek Portálu Ministerstva 
práce a sociálních věcí a místního veřejného 
rozhlasu v Králíkách. Takto byla o akci 
informována široká veřejnost a především 
uchazeči o zaměstnání.  

I přes široký okruh oslovených se pře-

hlídky zúčastnili pouze studenti středního 
odborného učiliště a uchazeči o zaměstnání, 
kteří si tak splnili povinný kontakt s ÚP. 
Z oslovených základních škol se akce ne-
zúčastnila ani jedna základní škola. 

Na druhou stranu o nezájmu řešení situ-
ace na trhu práce v lokalitě Králicka svědčí 
i neúčast zaměstnavatelů. Z celkového počtu 
42 vytipovaných a oslovených firem potvr-
dilo svoji účast 14 zaměstnavatelů. Svou 
firmu ale na přehlídce nakonec prezentovalo 
pouhých 8 zástupců.

Z minimální účasti firem na akci vyplývá 
jednoznačný nezájem o řešení situace na 
lokálním trhu práce, která by mohla přispět 
ke koordinaci ekonomických a sociálních 
potřeb lidí s výrobními zájmy podnikatel-
ských subjektů.

Institut trhu práce
Úřad práce v Ústí nad Orlicí

Jaké mohou být triky při poskytování půjček
Nejdůležitější podmín-

ky nemusí být ve smlouvě, 
ale ve smluvních podmín-
kách – žádejte i smluvní 
podmínky. 

Smlouva a smluvní 
podmínky jsou psány 
drobným písmem nebo 

obsahují cizí slova – nepodepisujte nic, 
čemu nerozumíte. 

Poskytovatelé půjček Vám nechtějí 
pomoci, ale Vaše půjčka jim přinese 
zisk – vždy se dozvíte výhody, kdežto 
nevýhody Vám budou buď zatajeny, nebo 
budou ve světle výhod představeny jako 
okrajové. 

Poskytnutí půjčky je vázáno na po-
volení k inkasu nebo k podepsání ne-
vyplněného šeku – za žádnou cenu nic 
takového nepodepisujte. Poskytovatel 
půjčky tak bude moci vždy zasáhnout do 
Vašich financí. 

Výše úroku ani RPSN (roční procen-
tuelní sazba nákladů) nejsou nejdůleži-
tějšími ukazateli pro porovnání půjčky. 
Udělejte si vlastní výzkum a sdělte, 
jakou částku si chcete půjčit, na kolik 
měsíců jste ochotni se zadlužit a jakou 
měsíční splátku můžete splácet. Dále se 
ptejte na všechny platby a úhrady spojené 
s půjčkou, jako je např. povinné pojištění, 
vedení účtu aj. Všechny platby pak sečtěte 
a porovnejte. 

Pokud reklama 
uvádí, že úrok nebo 
RPSN je např. od 6 
%, jedná se o pod-
mínky, které uvá-
dí banka, ale tyto 

podmínky nemusí být vhodné pro Vás 
(např. splacení úvěru do 3 měsíců, výše 
měsíčních splátek aj.). 

Smluvní pokuty za zpožděné platby 
mohou být nepřiměřeně vysoké – zjistěte si 
výši pokut, nikdy nevíte, co se může stát. 

Někteří poskytovatelé půjček při zpož-
děné platbě žádají okamžité uhrazení celé 
půjčky, jejíž nesplacení může být vázáno 
vyššími úroky – nenechávejte nic náhodě 
a dbejte na včasné úhrady půjček. 

Někteří poskytovatelé půjček požadují 
úhradu první a poslední splátky v jiný den 
než je den pravidelné splátky. Zjistěte si 
všechny termíny plateb, abyste předešli 
zbytečným (zúročeným) pokutám za 
pozdní platby. 

Kontakt: 
Občanská poradna Ústí nad Orlicí

17. listopadu 69, 562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 520 520, 

e-mail: poradna@orlicko.cz
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
nemovitost: nebytový prostor - v čp. 364 na Velkém 
náměstí v Králíkách
bližší určení: nebytový prostor v 1. poschodí - kancelář 
o velikosti 28,11 m2, samostatný vchod, vlastní sociální 
zařízení, vytápění je řešeno plynovým radiátorem WAW, 
celková výměra cca 41,34 m2

předpis nájemného: minimální výše nájemného 900,- 
Kč/m2/rok
prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se správcem 
bytového fondu – Služby města Králíky s.r.o., tel. 
465 631 320
termín uzavření nájemní smlouvy: leden 2009
konečný termín přijímání žádostí: 31. 12. 2008

žádosti přijímá Majetkový odbor MěÚ Králíky
Podmínky pro podání žádosti o pronájem:
1. O pronájem nebytových prostorů v majetku města může 

požádat každý, s výjimkou žadatelů, kteří mají nevypořádané 
závazky vůči Městu Králíky. 

2. Žádost o pronájem nebytového prostoru musí obsahovat:
a) identifikační údaje fyzické osoby, podnikající fyzické osoby 

nebo právnické osoby, b) specifikaci předmětu nájmu dle zadané 
nabídky, c) předmět a účel podnikání, d) prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Králíky žádné nevypořádané závazky, e) souhlas 
se stanovenými nájemními podmínkami, f) nabídku nájemného (minimálně ve výši stanovené RM)

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle Pravidel pro pronajímání bytů 

v majetku Města Králíky oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T   B Y T
označení bytu: č. 40

číslo popisné: 660/3  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 2 + 1, plocha bytu 51,22 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,

sporák kombinovaný, plynový ohřívač vody
předpis měsíčního nájemného: 1.519,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.400,- Kč
prohlídka bytu: po dohodě se správcem

Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631320
termín uzavření nájemní smlouvy: 1. 12. 2008
konečný termín přijímání žádostí: 18. 11. 2008

žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ
Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném 

nájemci bytu rozhodne Rada města Králíky.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle Pravidel pro pronajímání bytů 

v majetku Města Králíky oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T   B Y T
označení bytu: č. 33

číslo popisné: 660/1  ulice: V Bytovkách, Králíky
velikost bytu: 2 + 1, plocha bytu 46,48 m2

vybavení bytu: vytápění ústřední,
sociální zařízení v bytě, kuchyňská linka,

sporák kombinovaný, plynový ohřívač vody
předpis měsíčního nájemného: 1.519,- Kč

předpokládaná měs. záloha na služby/1 os.: 1.400,- Kč
prohlídka bytu: po dohodě se správcem

Služby města Králíky, s.r.o., tel.: 465631320
termín uzavření nájemní smlouvy: 1. 12. 2008
konečný termín přijímání žádostí: 18. 11. 2008

žádosti přijímá majetkový odbor MěÚ
Přednost budou mít zájemci, kteří jsou v seznamu 
žadatelů o nájem městského bytu. O konečném 

nájemci bytu rozhodne Rada města Králíky.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670741, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona
o obcích oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
pozemková parcela číslo: 439/6, 439/10, 439/11
stavební parcela číslo: 67
nemovitost: čp. 9 - objekt bydlení, 4 garáže, 5 
kůlen (bývalý hraniční přechod Dolní Lipka)
obec: Králíky         katastrální území: Dolní Lipka
velikost nemovitosti a její vybavení: kancelářské 
prostory, obytné prostory, skladovací prostory, 
podzemní čistírna odpadních vod, vytápění na 
elektřinu
prohlídka nebytového prostoru: po dohodě se 
správcem bytového fondu – Služby města Krá-
líky, s.r.o., tel. 465631320
termín uzavření nájemní smlouvy: leden 2009
konečný termín přijímání žádostí: 30. 11. 2008
žádosti přijímá Majetkový odbor MěÚ Králíky
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FORT
EXPO 2008

Dne 20. září 2008 ožila pevnost Dobrošov u 
Náchoda a její okolí nebývalým ruchem. Konal 
se zde totiž již třetí ročník výstavní akce Fort 
Expo. Pevnostní muzea z celé České republiky 
i ze zahraničí měla v tento den k dispozici roz-
sáhlé interiéry dobrošovské tvrze pro prezentaci 
své činnosti. Před objektem lákala pozornost 
vojenská technika a nemalé obecenstvo se shro-
máždilo také u srubu Březinka, kde se v průběhu 
dne konaly dobové bojové ukázky. Událost si 
i přes nepřízeň počasí nenechaly ujít desítky 
nadšenců a příznivců vojenské historie.

Této jedinečné možnosti využili i pracovníci 
Muzea čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotního 
srubu K-S 14 „U cihelny“ a zviditelnili jej tak 
i za hranicemi králického regionu. Výstavní 
prostor Muzea našli návštěvníci v dělostře-
leckém objektu tvrze, hned na začátku pro-
hlídkové trasy. Mohli si zde spatřit ukázku 
instalace několika exponátů ze sbírek Muzea, 
včetně vojáka v dobové uniformě a těžkého 
kulometu vz. 37. Promítány byly fotografie 
dokumentující postup rekonstrukce objektu, 
přípravu a realizaci výstav, z nichž nejnovější 

Ekoporadna Občanského
sdružení Altus se připomíná

Pokud Vás zajímá ekologie a životní 
prostředí, je pro Vás otevřena Ekoporadna 
Občanského sdružení Altus, a to pravidelně 
každé pondělí od 10:00 do 14:00. Vaše otázky 
Vám zodpovíme přímo v sídle našeho sdružení 
v Chrudimi, Tovární ulice 1112. Také nás 
můžete kontaktovat na telefonním čísle 775 
012 216 nebo prostřednictvím emailové adresy 
ekoporadna@chrudimka.cz. Kromě bezplat-
ného poradenství nabízíme možnost realizovat 
podobné akce jako Den bez aut, Den Země, 
Den s Technickými službami aj. nebo před-
nášky pro mateřské a základní školy. Drobné 

příspěvky na aktuální 
témata najdete také 
v ekorubrice serveru 
www.chrudimka.cz.

Ekoporadna pro-
bíhá za přispění Par-
dubického kraje, Mi-
nisterstva životního 
prostředí a je součástí 
STEP síť ekologic-
kých poraden.

Za občanské sdružení Altus
Eliška Hortenská

je věnována četaři Arnoštu Hradovi, a dále a 
průběh akcí, které Muzeum pořádalo nebo se 
na nich organizačně podílelo. K dispozici byly 
informační materiály a většina pracovníků Mu-
zea, kteří byli připraveni s návštěvníky i kolegy 
z ostatních objektů debatovat a odpovídat jim 
na nejrůznější otázky. Kromě stovek zájemců 
navštívili stánek zástupci Svazu bojovníků za 
svobodu z Náchoda a zástupci Generálního 

štábu AČR. Právě nově navázané kontakty jsou 
jednou z nejdůležitějších věcí, které mohly obě 
strany na této akci získat. 

Mezi důležité cíle Muzea K-S 14 „U cihel-
ny“ patří propagace a kulturní rozvoj regionu, 
na čemž se zakládá jeho členství v Králickém 
Sněžníku, o.p.s. Tato společnost se zabývá pod-
porou turistického ruchu na Králicku a na Fort 
Expu byla na stánku Muzea zastoupena Mgr. 
Dušanem Krabcem. Pevnostní linie této oblasti 
skládající se z dvou tvrzí, tří desítek pěchotních 
srubů a mnoha objektů lehkého opevnění je 
v současnosti jednou z nejdůležitějších položek 
na seznamu turistických atrakcí regionu. Prezen-
tace se však snažila upozornit i na další památky, 
přírodní zajímavosti i možnosti sportovního 
vyžití a ukázat tak, že Králicko patří mezi sice 
trochu zapomenuté, ale nezapomenutelné kouty 
naší země, které stojí za to navštívit.

Gymnázium
Králíky
v Řecku

Ve dnech 21. až 25. října 2008 proběhla již 
čtvrtá pracovní schůzka multilaterálního pro-
jektu Comenius „Evropské interkulturní fórum“. 
Schůzky se zúčastnilo všech 6 škol: RHS  Gießen 
(Německo),  ISC La Ville du Bois (Francie), SE 
Gimnázium Budapešť (Maďarsko), Gymnasium 
Serres (Řecko), Liceul Teoretic „Báthory István“ 
Cluj Napoca (Rumunsko) a Gymnázium Králíky. 
Naši školu reprezentovali žáci B. Kožnarová, P. 
Urban a P. Pohanka, za pedagogický sbor Mgr. 
Marcela Cacková a Mgr. Alena Krabcová.

Hlavním úkolem pracovního setkání byla 
příprava představení národních umělců a  je-
jich děl. Každá skupina si zvolila báseň, jejíž 
obsah zdramatizovala a přiblížila ostatním na 
veřejném vystoupení. Čas jednotlivých výstupů 
byl (bohužel) časově omezen kvůli natáčení. 

Výsledky najdete na webu školy http://www.
gymnkral.orlicko.cz nebo na stránkách projektu 
http://www.eif.euweb.cz. 

Dalším úkolem setkání bylo ujasnit si koneč-
nou podobu webu projektu, zaktualizovat obsah 
i strukturu a stanovit si další úkoly pro další 
setkání  v Budapešti a Gießenu. 

Pracovní schůzky umožňují jak žákům tak 
i učitelů poznat rozmanitost kultur v Evropské 
unii na vlastní kůži. Každý z nás si dovede před-
stavit Řecko jako místo na dovolenou, nikoliv 

už jako místo pro stálé žití. Nejblíže k poznání 
života mají žáci, kteří jsou ubytováni v rodinách. 
Na vlastní kůži jsme zažili nejen stávku leteckých 
společností a železničářů, ale i  okamžiky, kdy 
nešel v celém stotisícovém městě internet nebo 
nás na ulicích obtěžovali neznámí psi. Všechno 
negativní bylo ale vyváženo dobrosrdečností a 
pohostinností Řeků. 

Mgr. Alena Krabcová
Gymnázium Králíky,

koordinátorka projektu 
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Úvod do meteorologie
(pokračování z předchozího čísla)

7 PŘÍLOHY       Příloha 1: Beaufortova stupnice síly větru 

Stupeň Označení Rozpoznávací znaky Rychlost v m/s Rychlost v km/h 

0 Bezvětří Kouř stoupá svisle vzhůru 0,0 – 0,2 méně než 1 

1 Vánek Směr větru je poznatelný podle kouře, vítr nepohy-
buje větrnou korouhví 0,3 – 1,5 1 – 5 

2 Slabý vítr Vítr je cítit ve tváři, listy stromů šelestí, větrná 
korouhev se začíná pohybovat 1,6 – 3,3 6 – 11 

3 Mírný vítr Listy stromů a větvičky jsou v trvalém pohybu, vítr 
napíná praporky 3,4 – 5,4 12 – 19 

4 Dosti čerstvý vítr Vítr zdvihá prach a kousky papíru, pohybuje menší-
mi větvemi 5,5 – 7,9 20 – 28 

5 Čerstvý vítr Listnaté keře se začínají hýbat, na stojatých vodách 
se tvoří menší vlny se zpěněnými hřebeny 8,0 – 10,7 29 – 38 

6 Silný vítr Vítr pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty 
sviští, používání deštníků se stává nesnadným 10,8 – 13,8 39 – 49 

7 Prudký vítr Vítr pohybuje celými stromy, chůze proti větru je 
obtížná 13,9 – 17,1 50 – 61 

8 Bouřlivý vítr Vítr ulamuje větve, chůze proti větru je téměř 
nemožná 17,2 – 20,7 62 – 74 

9 Vichřice Vítr působí menší škody na stavbách 20,8 – 24,4 75 – 88 

10 Silná vichřice Vyskytuje se na pevnině zřídka. Vyvrací stromy, 
působí větší škody na stavbách 24,5 – 28,4 89 – 102 

11 Mohutná vichřice Vyskytuje se velmi zřídka. Rozsáhle pustoší na 
lesích a stavbách 28,5 – 32,6 103 – 117 

12 Orkán Maximální ničivé účinky více než 32,7 více než 118 

Příloha 2: Mezinárodní meteorologické značky Příloha 3: Seznam použité literatury
[1] Astapenko P.D., Kopáček J.: Jaké bude počasí ?, Lidové naklada-

telství Praha, 1987 
[2] Bednář J. a kol.: Meteorologický slovník výkladový a terminolo-

gický, Academia Praha, 1993 
[3] Bednář J.: Pozoruhodné jevy v atmosféře, Academia Praha, 1989 
[4] Munzar J.: Malý průvodce meteorologií, Mladá fronta Praha, 

1989 
[5] Seifert V.: Počasí kolem nás, Grada Praha, 1994 
[6] Skřehot P.: Optické jevy v atmosféře, Franz Josef Meteorologische 

Station Praha, 2000 
[7] Skřehot P.: Stručné základy teorie bouřek, Franz Josef Meteorolo-

gische Station Praha, 2001 
[8] Štoll I.: Tajemství kulového blesku, Horizont Praha, 1988 
[9] Technický magazín – vědecko-technický populárně naučný 

časopis 
[10] Věda, technika a my – vědecko-technický populárně naučný 

časopis 

Příloha 4: Špetka meteorologického humoru coby bonus na závěr 
Znáte ony zvěsti jaké se váží k profesi meteorologa? Pokud ne, tak se 

poučte, to pro případ, že byste se jím chtěli stát. 
- Dívky mají meteorology rády, neboť HO mají jak hrom. V posteli 

však meteorologové nebývají oblíbeni, protože mají trvalý pokles. 
- V televizi má meteorolog oblíbenou hvězdu, na slipech mapu a na 

hlavě bouřku. 
- Meteorolog se rád projde po poli a ukáže si na brázdu. 
- Jede-li meteorolog na dovolenou, pak to bývá obvykle na (M)ěsíc. 
- Skutečný meteorolog rád zárybničí a na vojně byl u zákopčaníků. 
- Meteorolog velmi nerad nakupuje v zimě, neboť nesnáší studenou 

frontu. 
- Výskyt meteorologa s deštníkem prý obvykle věstí povodně. 

RNDr. Petr Skřehot, 2004 
Ilustrace převzaty z publikací: 
Počasí kolem nás, Pozoruhodné jevy v atmosféře, Jaké bude počasí? 

, Malý průvodce meteorologií.
Vydala: Meteorologická Operativní Rada (M.O.R.), sekce odborných 

studií a popularizace meteorologie (SOSPM), Praha, 2004 
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Ekologické dny pro děti a dospělé
na Králicku 20. – 22. 11. 2008

Čtvrtek 20. 11. : promítání filmů z  festivalu 
Ekofilm a prezentace ekologických organizací 
pro žáky v ZŠ Červená Voda

Pátek 21. 11. : Ekologický den pro děti a 
dospělé v Králíkách, Evropský dům 

Od 8. 00. do 15 hod.: 
- promítání filmů s ekologickou tématikou 

pro školy, děti a dospělé 
- prezentace organizací zabývajících se 

ochranou přírody a zvířat, ekologií, prevencí 
strádání zvířat a dětí, včetně úkolů a her pro 
děti a informací pro děti a dospělé 

- prezentace ekologické činnosti ZŠ Prak-
tické Králíky

- krátké přednášky: o zdravém jídle a potravi-
nách, o záchraně zvířat, o zachování – ochraně 
přírody, o ekologickém hospodaření

- ochutnávka bio a vegetariánských či ve-
ganských potravin

- vyhlášení 10 nejlepších odpovědí na Eko-
logické otázky a předání cen

- od 15 hodin vystoupení pro děti: Divadlo 
Krab - Jak Špaldík zachránil království Bio-
harmonie

Sobota 22. 11.
Od 8. 00 do 13. 00: pokračování promítání 

filmů pro veřejnost a děti, prezentace ekologic-
kých organizací

Prezentované organizace: Český svaz 
ochránců přírody (Čsop), Regionální centrum 
ČSOP Česká Třebová a Pasíčka, základní 
organizace Čsop v okrese Ústí nad Orlicí, 
Společnost pro zvířata, Svoboda zvířat, Stani-
ce pro handicapované živočichy, Ekologické 
centrum Paleta – Oucmanice, Útulek pro psy 
Canis centra Lanškroun, Svaz ekolog. země-
dělců ProBio, Sunfood, Pavučina, ZŠ Praktická 
Králíky, Jezdecký klub Prostřední Lipka, Hnutí 
Duha, Arnika, Greenpeace, Veronika,  Naše dítě, 
Dětství bez úrazů a další

K dispozici bude občerstvení a hrací koutek 
pro malé děti. 

Přesný harmonogram programu je v IC 
Evropský dům a plakátech. Také na www.
spolecnostprozvirata.cz, odkaz Aktuálně.

Pořadatel:
Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP
Michelská - Dům ochránců přírody, 140 

00 Praha
www.spolecnostprozvirata.cz;
s.pro.zvirata@ecn.cz, tel/fax 222 511 494

Projekt byl částečně podpořen Pardubickým 
krajem. 

Zapojte se aktivně do Ekologických 
dnů, přečtěte si a odpovězte na Ekologické 
otázky!

Nejlepší odpovědi budou odměněny. 
Své odpovědi můžete předat do IC Evropský 

dům nebo zaslat emailem na s.pro.zvirata@ecn.
cz, do čtvrtka 20. 11. 2008 

1) Káně lesní je nezastupitelný pomocník při 
snižování populací drobných hlodavců (hraboši, 
myši... ) na polích a loukách. Víte kolik procent 
„jídelníčku“ káněte tito hlodavci tvoří?

2) Běžné kakao a výrobky z něj (čokoláda, 
dorty, zákusky, kakaové směsi) pocházejí k ka-
kaových bobů kakaovníků, které jsou pěstovány 
na plantážích v rozvojových zemích za použití 
velkého množství chemikálií (pesticidů, her-
bicidů apod.). Zaměstnanci plantáží dostávají 
velmi nízkou, nestálou mzdu a často zde pracují 
děti, některé dokonce mladší deseti let. Jak se 
nazývá certifikovaná značka - logo výrobků 
z farem, které berou ohledy na životní prostředí 
(hospodaří ekologicky), dávají zaměstnancům 
stálou, dostačující mzdu a kde je dětská práce 
zakázána?

3) I když máme zákon na ochranu zvířat, 
chování lidí ke zvířatům se mění jen těžko 
a nedobré návyky přetrvávají. Např. často 
vidíme psy uvázané celý svůj život na řetězu 
u bídné boudy, za každého počasí, po celý rok 
- dokud neumřou na selhání tělesných funkcí 
či utracením z rozhodnutí svého pána. Jste 
ochotni psovi na řetězu a dalším zvířatům, 
která si sama nepomohou, pomoci? (např. 
rozmluvou s majitelem, přivoláním policie či 
obecních úředníků)

4) 95 % vajec v obchodech pochází od slepic 
chovaných v klecích - namačkané celý svůj 
život jedna na druhou, na pletivu, v prašném 
prostředí haly, dokud je v jejich 18 měsících 

neodvezou na jatka. Odtud pochází levná 
vejce, která jsou běžně dostupná v obchodech 
a používají se v řadě potravin. Za nízkou cenu 
platí slepice svým utrpením a bolestí. Jste 
ochotni nakupovat dražší vejce, která pocházejí 
z volného chovu, kde mají slepice možnost pro-
jevovat své přirozené chování (hledat si potravu 
hrabáním, snášet vajíčka do hnízda ap.), tak 
jak to známe z domácích chovů? (Na krabičce 
musí být uvedeno buď  „vejce nosnic ve volném 
výběhu“ nebo „vejce nosnic z ekologického 
zemědělství“ včetně loga Bio.)

5) Jak zvířecí, tak lidská mláďata se duševně 
vyvíjejí na základě výchovy dospělých jedinců 
a nabytí vlastních zkušeností. Na dospělých je, 
zda tento vývoj bude harmonický a pozitivní 
a zda se jim podaří v dítěti vytvořit pevný zá-
klad pro další život. Je dobré dítě za „chybu“ 
trestat (slovně, bitím, psychicky) nebo spíše 
vysvětlovat a být dobrým vzorem? Plody rodi-
čovské trpělivosti a vloženého času se mohou 
projevit až o mnoho let později.... Jaké jsou 
vaše zkušenosti?

vaše jméno/příjmení
věk
pokud jste žák/student:
ZŠ ............ třída...........
nebo kontakt: tel. nebo email

Otázky k dispozici také na www.spolecnost-
prozvirata.cz, odkaz Aktuálně

V rámci Ekologických dní na Králicku (20. – 22. 11.)
zveme děti a dospělé na představení 

DIVADLA KRAB
O udatném Špaldíkovi

aneb jak zachránil království Bioharmonie
Pohádka ,  ve  k te ré  vys tupu je 

udatný Špaldík, princezna Hrašinka, 
chytrý Čočík a plno dalších obilnin a 
luštěnin, seznamuje děti s ekologickým 
zemědělstvím. Špaldík a jeho kamarádi 
musí procestovat celý svět, aby zachránili 
království Bioharmonie před zlým králem 
Aluminiusem a jeho tříhlavým drakem.

V pátek 21. 11. 2008, v 15 hodin, 
v Evropském domě v Králíkách, děti 
zdarma, dospělí 30 Kč. 

Délka přibližně 40 minut. Připravte si 
vaše znalosti o zdravých luštěninách a 
obilovinách.

Těšíme se na vás. 

Společnost pro zvířata z. o. ČSOP,

Michelská ul., Dům ochránců přírody, Praha 4. 

www.spolecnostprozvirata.cz;

email.: s.pro.zvirata@ecn.cz, tel. 222 511 494
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FIRMA
Alena Jirásková

Až se zima zeptá...
Nabízíme kompletní servis lyží a snowboardů,

broušení hran, montáž vázání a nastavení vypínacích sil.

Doprodej modelů kol roku 2008.
Firma: Alena Jirásková, Malé náměstí 338,

tel. 465 631 236, mobil 602 137 867

ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ
DESATERO PRO RODIČE

Často se rodiče ptají, jak mají zabránit tomu, aby jejich dítě nepodlehlo 
návykovým látkám. Tato okolnost vedla k sepsání velmi jednoduchého 
vodítka, které by bylo návodné a zároveň jednoduché. Proto jsou některé 
kroky kvantifikované (tři pochvaly neznamenají, že by jich nemohlo být 
více, ale předpokládám, že kvantifikace ve vztahu ke dni dá možnost 
rodičům posoudit, kde se se svou výchovou nacházejí).

Deset aktivit, kterými můžu přispět ke snížení rizika, že mé dítě začne 
užívat drogy.

1. POHOVOŘÍM SI S DÍTĚTEM O DROGÁCH
■ Řeknu svému dítěti, jaký mám postoj k drogám a co si o nich 

myslím.
■ Řeknu svému dítěti, co udělám, když zjistím, že drogy užívá 

(zkouší).
■ Poradím mu, jak se má zachovat až mu bude některý z jeho kamarádů 

drogy nabízet.

2. PRAVIDELNĚ BUDU HOVOŘIT SE SVÝM DÍTĚTEM O 
TOM, CO HO V SOUČASNOSTI TRÁPÍ, NEBO O ČEM NEJVÍCE 
PŘEMÝŠLÍ

■ Zeptám se, co mé dítě nejvíce trápí.
■ Pozorně ho vyslechnu - nebudu to hodnotit ani mu unáhleně radit 

přikazovat či zakazovat.
■ Řeknu mu, jak to na mě působí a co si o tom myslím.
■ Sdělím mu, co bych dělal/a na jeho místě já.

3. PRAVIDELNĚ BUDU PŮSOBIT NA ROZVOJ SEBEVĚDOMÍ 
SVÉHO DÍTĚTE

■ Alespoň třikrát denně si najdu důvod k jeho pochvale, nebo k pro-
jevení uznání.

■ Pokud se mi vyskytne příležitost, kladně zhodnotím své dítě třetí osobě 
(v rodině, u přátel apod.) v jeho přítomnosti.

■ V případě jeho neúspěchů ho povzbudím a projevím víru, že to 
příště dokáže.

4. BUDU SVÉ DÍTĚ VYCHOVÁVAT K ZODPOVĚDNOSTI ZA 
JEHO CHOVÁNÍ

■ Pokud mé dítě překročí výchovná pravidla v rodině, umožním mu, 
aby si za to neslo následky.

■ Pokud mé dítě překročí pravidla školy, nebudu mu usnadňovat nesení 
následků, ani ho omlouvat.

■ Budu vždy dítěti připomínat, že za každé chování si sami neseme 
následky a jsme za ně zodpovědní.

5. BUDU SVÉ DÍTĚ BEZPODMÍNEČNĚ PŘIJÍMAT A MÍT RÁD
(Bezpodmínečné přijetí znamená, že mám své dítě rád bez jakýchkoliv 

podmínek, že ho mám stejně rádla ať je hodné nebo zlobí, že svou lásku 
ničím nepodmiňuji).

■ Pokud se budu na své dítě zlobit, řeknu mu, že se na něj zlobím za 
jeho nevhodné jednání, ale že to nic nemění na tom, že ho mám rád/a.

■ Pokud bude dítě zlobit, nebo se nevhodně chovat, budu vždy hodnotit 
chování a jednání, nikoliv je.

■ Nehodnotím stylem „ty jsi nešika, ty jsi hloupý...”, ale „to se ti 
nepovedlo, tohle jsi udělal nešikovně, příště to zkus takhle... a třeba se 
to podán.”

(Při vytýkání nedostatku je důležité poskytnout dítěti alternativu jiného 
chování a povzbuzení, že to příště dopadne lépe).

6. BUDU SVÉ DÍTĚ UČIT UMĚNÍ ODMÍTNOUT
■ Budu své dítě učit, že odmítnout kamaráda neznamená ztratit ho.
■ Dítě by mělo vědět, že je možné odmítnout i dospělého člověka, 

jestliže se k němu chová způsobem, který je mu divný, ubezpečím dítě, 
že se na něj nebudu zlobit, jestliže se mi svěří, pokud se mi svěří, vždy 
ocením jeho důvěru.

7. BUDU UČIT SVÉ DÍTĚ SEBEKÁZNI
■ S ohledem na věk budu svému dítěti přidělovat povinnosti a budu 

trvat na jejich pravidelném plnění.
■ Postupně budu vyžadovat, aby své povinnosti pravidelně plnilo 

bez mého připomínání a kontroly.

8. NAUČÍM SVÉ DÍTĚ POZITIVNÍMU VIDĚNÍ SVĚTA
■ Budu své dítě učit hledat na všem také dobré stránky, uvědomovat 

si, že jen máloco je v životě „černé, nebo bílé”.
■ Budu projevovat důvěru v jeho síly, které má a které může uplatnit 

při překonávání obtíží.
■ Budu podporovat rozvoj humoru při pohledu na svět (při zachování 

zodpovědného přístupu k řešení problémů).

9. POVEDU SVÉ DÍTĚ K AKTIVNÍMU TRÁVENÍ ČASU
■ Budu upřednostňovat takové trávení volného času, kdy dítě musí 

vyvíjet vlastní aktivitu.
■ Omezím sledování televize a případně i počítačových her zajistím 

dítěti přiměřené množství zájmových činností.
■ Budu mít přehled o tom, co dělá v době, kdy není ani ve škole, 

ani na kroužku, ani v mé přítomnosti (jedná se především o dobu od 
skončení školy do našeho odpoledního setkáni).

10. BUDU SE ZAJÍMAT O TO, S KÝM MÉ DÍTĚ KAMARÁDÍ 
A JAKÉ JSOU JEHO POSTOJE K NÁVYKOVÝM LÁTKÁM

■ Budu se zajímat o kamarády dítěte, o jeho vztah k nim, o to, 
jací jsou, jak se chovají, co si mé dítě o nich myslí a jak jsou pro něj 
důležití.

PŮL HODINY DENNĚ PRO MÉ DÍTĚ
Vytvořím pravidelnou chvilku, kdy budu své dítě poslouchat. 

Nebudu ho při tom hodnotit, odsuzovat ani kritizovat. Jinak se 
dítě uzavře a příště mi nic nesdělí a raději mne odbude slovy, že 
je vše v pořádku.

www.zivot-bez-zavislosti.cz
info: h.vrbkova@seznam.cz
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Výpis z jednání Rady města Králíky
24. 9. 
RM schvaluje opětovně záměr proná-

jmu nebytového prostoru ve 2 n. p. v čp. 
364 na Velkém náměstí v Králíkách a to 
do 31. 12. 2008 a ukládá MO zveřejnit 
záměr pronájmu v souladu s Pravidly pro 
pronajímání nebytových prostorů v majetku 
města Králíky.

RM  souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 03:00 hodinu, a to v souvislosti 
s pořádáním kulturní akce – Disko po kon-
certě skupiny Katapult 27. 9. 2008 ve velkém 
sále Klubu Na Střelnici v Králíkách.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace ev. č. SR/2007/0530 
na zpracování dokumentace pro projekt 
„Turistické trasy a cyklotrasy v Králické 
pevnostní oblasti“ a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace ev. č. SR/2007/0531 na 
zpracování dokumentace pro projekt „Vojen-
ské muzeum Králíky“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o poskytnutí dotace ev. č. SR/2007/0529 
na zpracování dokumentace pro projekt 
„Hlavní turistické cíle turistické oblasti 
Kralický Sněžník“ a pověřuje starostku 
jejím podpisem.

RM Králíky schvaluje vypovězení Smlou-
vy o dílo na služby spojené s tříděním odpa-
dů s firmou EKOLA, s. r. o., a ukládá odboru 
ŽP zpracování cenové poptávky na tuto 
službu a její zaslání firmě EKOLA, s. r. o. 

RM schvaluje spoluúčast města Králíky za 
podmínky propagace města Králíky ve výši 
Kč 5.000,-- při realizaci Rybovy vánoční 
mše na Hoře Matky Boží 28. 12. 2008.

RM schvaluje příspěvek agentuře KplusK 
motorsport, spol. s r. o. zastoupenou panem 
Ing. Karlem Kubů ve výši Kč 6.000,-- na 
uskutečnění mistrovského závodu Červená 
Voda – Suchý Vrch (včetně zajištění dopro-
vodných akcí).

RM schvaluje příspěvek občanskému 
sdružení Patriot CZ, o. s., zastoupenému 
panem J. Králíkem, na organizaci letošního 
žákovského fotbalového turnaje Patriot CUP 
2008 do výše Kč 1.500,-- proti předlože-
ným skutečným výdajům. Zároveň ukládá 
vedoucímu OŠKT upozornit pořadatele, 
že v příštím roce bude příspěvek poskytnut 
pouze v rámci dotačního programu města.

1. 10.
RM schvaluje pronájem nebytového pro-

storu – učebny č. 2 v přízemí v čp. 367 na 
Velkém náměstí v Králíkách (Gymnázium 
Králíky) v rozsahu jednoho dne v týdnu 
den za účelem výuky jazykových kurzů 
panu Mgr. Petru Bergmanovi, Králíky čp. 
324, a to na dobu neurčitou s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou. 

RM schvaluje smlouvu o nájmu nemovi-
tosti č.j. UZSVM/HUO/5308/2008-HUOM 
Sp 15/2008 JIN, a to pozemku st. p. č. 301 
v k. ú. Dolní Boříkovice mezi městem Krá-

líky a ČR – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových.

RM bere na vědomí výpověď z nájmu 
nebytového prostoru v nemovitosti (stodole) 
na st. p. č. 139/1 v k. ú. Králíky společnosti 
YES technik, s. r. o., Ústí nad Orlicí, nájemní 
vztah skončí 31. 12. 2008.

Zároveň RM schvaluje záměr pronájmu 
nemovitosti (stodoly) na st. p. č. 139/2 v k. ú. 
Králíky za účelem skladování materiálu za 
roční nájemné 350 Kč/m2/rok a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí do-
tace č. SR/2008/0451 na investiční náklady 
vynaložené v souvislosti se zpřístupněním 
tvrze Hůrka“ a pověřuje starostku jejím 
podpisem.

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí 
dotace na činnost a provoz turistického 
informačního centra č. SR/2008/0425“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

RM posoudila a schválila výsledek výbě-
rového řízení veřejné zakázky a rozhodla, že 
smlouva na stavbu Technická vybavenost Na 
Skřivánku Králíky-I. etapa bude uzavřena 
s firmou Agile, spol. s r. o. Ústí nad Orlicí. 
Současně pověřuje starostku města jejím 
podpisem.

RM schvaluje spoluúčast města na výrobě 
DVD kompletu Bikechallenge 2008 ve výši 
Kč 30.000,--. Příspěvek bude poukázán na 
účet organizátorů závodu.

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o 
dílo s firmou Klempířství Moravec Zdeněk, 
5. května 388, 561 69 Králíky na stavbu 
„sanace střešního pláště  budovy čp. 359“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem.

8. 10.
RM ukládá MO vyzvat žadatele, aby 

předložili své nabídky na kupní cenu pro-
dávaných pozemků p. p. č. 385/1 a 2074/38 
v k. ú. Králíky v zalepené obálce do jednání 
RM 29.10.2008 v 15:00 hodin. Zároveň RM 
ukládá MO ukončit nájemní vztah k výše 
uvedeným pozemkům s manžely K.,  a to 
dohodou, případně výpovědí.

RM schvaluje uplatňovat při úpravě 
užívacích vztahů (pronájem, koupě) k ne-
movitostem města Králíky i bezdůvodné 
obohacení za užívání nemovitostí za po-
slední 3 roky. 

RM schvaluje zkušební provoz od 1. 10. 
do 31. 12. 2008 nově poskytované služby 
odchytu toulavých zvířat a sběru kadaverů 
na území města Králíky.

RM se zavazuje, že v souvislosti se schvá-
lenou účelovou dotací na pořízení cisternové 
automobilové stříkačky ve výši 2.500 tis. Kč 
zajistí zahrnutí částky na dokrytí kupní ceny 
požárního automobilu do rozpočtu města 
Králíky v roce 2009.

RM schvaluje prodloužení smlouvy na 
prezentaci města na informačním panelu 
v Šumperku s firmou DARUMA spol. s r. 
o., Plzeň, a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.

15. 10.
RM schvaluje dodatek číslo 1 k Rámcové 

smlouvě o zpracování projektu za účelem 
obdržení dotace č. OP08/0025/P01 mezi 
městem Králíky a firmou RAVEN EU Advi-
sory, a. s., Brno, a pověřuje starostku města 
jejím podpisem.

RM schvaluje mandátní smlouvu mezi 
městem Králíky a firmou RAVEN EU 
Advisory, a. s., Brno, uzavíranou za účelem 
zajištění přípravy a průběhu zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„Vojenské muzeum Králíky – Zpracování do-
kumentace pro provedení stavby“ a pověřuje 
starostku města jejím podpisem. 

RM souhlasí se zněním výzvy k podání 
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 
k veřejné zakázce na služby zadané městem 
Králíky pro projekt „Kanalizace a ČOV 
aglomerace Králíky“ a ukládá vedoucímu 
odboru VTS zajistit její zveřejnění obvyklým 
způsobem a zároveň zaslat nabídku firmám: 
VK CAD s.r.o., Přemysla Otakara 90 , 566 
01 Vysoké Mýto, CODE spol. s r.o. , Na Vr-
tálně 84 , 530 03 Pardubice, EVČ Pardubice, 
Arnošta z Pardubic 676 , 530 02 Pardubice, 
Ing. Zdeněk Vašák, Starý Máteřov 66 ,  530 
02 Pardubice, RITUS s.r.o.  Krásné 1, ,  538 
25 Nasavrky. Výběrovou komisí budou 
členové RM.

RM posoudila předložené nabídky na 
opravu místních komunikací v Králíkách a 
rozhodla, že zakázku provede firma STRA-
BAG a. s., Rychnov nad Kněžnou. Zároveň 
pověřuje odbor VTS k předložení návrhu 
smlouvy s vybranou firmou.

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ 
Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
pro školní rok 2008/2009 takto:

- pracoviště Červený Potok zvýšení kapa-
city o 3 děti na 27 dětí, 

- pracoviště Prostřední Lipka zvýšení 
kapacity o 4 děti na 23 dětí.

RM schvaluje přímý příspěvek divadel-
nímu spolku Tyl ve výši Kč 10.000,-- proti 
předloženým dokladům.

RM  souhlasí s prodloužením hodiny noč-
ního klidu na 03:00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním kulturní akce „Vinobraní 2008“, 
které se koná 18. 10. 2008 ve velkém sále 
Klubu Na Střelnici v Králíkách.

22. 10.
RM schvaluje pronájem nemovitosti 

(stodoly) na st. p. č. 139/2 v k. ú. Králíky za 
účelem skladování materiálu za roční nájem-
né 350 Kč/m2/rok společnosti ABC-OKNA, 
s. r. o., IČ 25506676, Pardubice, a to na dobu 
neurčitou.

RM schvaluje seznam lokalit, kde bude 
provedeno vyřezání náletových dřevin.

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 841/
RDS/208/2008 s firmou STRABAG, a. s., 
Rychnov nad Kněžnou, k provedení díla: 
„Město Králíky, oprava místních komunika-
cí“ a pověřuje starostku jejím podpisem.

RM schvaluje Smlouvu o vykonání do-
tačního managementu č. OP08/0644/P01 a 
pověřuje starostku jejím podpisem.
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Z historie i zákulisí akcí BOUDA/CIHELNA
(pokračování z minulého čísla)

Poslední a největší vzpomínková akce 
na tvrzi Bouda se konala v květnu 1995. 
Den před jejím zahájením navštívila kolona 
historických vojenských vozidel s unifor-
movanými osádkami okolní města a obce 
v rámci propagační jízdy. Během víkendu 
pak návštěvníci mohli shlédnout podzemí 
tvrze (tehdy mimořádně elektricky nasvět-
lené), tři bojové ukázky a po boji vždy 
i interiér bráněného srubu K - S 24, který 
nebyl do té doby součástí prohlídkové trasy, 
tak jak je tomu dnes v rámci kompletních 
prohlídek tvrze. 

V roce 1997 přišlo velmi vstřícné gesto 
ze strany tehdejšího vedení města Králíky. 
Pořadatelům akce BOUDA radnice navrhla 
přesunout dynamickou a „hlučnou“ část uká-
zek dolů, do údolí, někam do bezprostřední 
blízkosti Králík. Město, za které jednala 
paní místostarostka Marečková prozíravě 
předpokládalo značné zvýšení turistického 
ruchu v době akce a rozrůstání se celé akti-
vity v budoucích letech. 

Výběr konkrétní lokality nepředstavoval 
snadnou záležitost - v okolí Králík se nachá-
zelo několik adeptů na hlavní kulisu ukázek 
- pěchotní srub - kolem kterého by se děj 
odehrával. Do finálního výběru postoupily 
pěchotní sruby K - S 32, K - S 16 a K - S 14. 
Po vyhodnocení terénu, přístupnosti objektu, 
jeho stavu, historického významu a dalších 
aspektů zvítězil ve výběru přesvědčivě srub 
K - S 14 „U Cihelny“. Měl vše, co nově 
zamýšlený scénář bojových ukázek potře-
boval: zachované střílny, okolí, které bylo 
možné úpravami navrátit do stavu v roce 
1938, velmi pohnutou historii, ale i dobře 
zdokumentované své osudy... 

Příprava pro akci „BOUDA 98“ se už 
přesunula k tomuto objektu. Trvalo několik 
týdnů, než se prostředí upravilo tak, aby bylo 
pro ukázku použitelné. Desítky dobrovolníků 
- především z Muzea čs. opevnění - dělostře-
lecké tvrze Bouda - přiložily ruce k dílu, aby 
odstranily několik černých skládek odpadu, 
asi půl hektaru divokých a neprostupných 
porostů náletových dřevin, polorozpadlý 

plot a vyčistily bažinu v místě bývalého 
zapuštění obvodových překážek srubu. Práce 
se účastnily tři desítky lidí. 

Přes značnou nepřízeň počasí ve dnech 2. 
až 4. října 1998 akci BOUDA 1998 navštívilo 
obrovské množství lidí - okolo 8 000 diváků 
bylo evidováno v prostoru ukázky. Za víkend 
Králicko, ukázku a pevnostní muzea dle 
odhadu navštívilo asi 20 000 lidí. 

Pro akci se podařilo získat podporu měst 
Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žamberk, 
obcí Těchonín, Mladkov, Lichkov a poprvé 
v historii ukázek rovněž několik vstřícných 
sponzorů. Akci finančně podpořili obec Tě-
chonín a město Letohrad, největším sponzo-
rem však byla překvapivě slovinská firma 
ICEC VIDEM KRŠKO, vyrábějící papír 
a celulózu. Dalším sponzorem, bez jehož 
vstřícného přístupu by se akci nepodařilo 
zrealizovat byla firma ZEOS, s. r. o se sídlem 
v Prostřední Lipce. 

Na bojišti na straně útočníka vystupovaly 
tři kolopásové obrněné transportéry, akce 
se účastnilo mnoho další techniky. To bylo 
v těchto letech něco nevídaného! V té době 
se celá akce dělila na dvě samostatně běžící 
části - na dynamickou a hlasitou u srubu K - S 

14 a tichou na tvrzi Bouda. 
Akce (poprvé s novým názvem) CIHEL-

NA 1999 proběhla 22. až 24. října 1999 a 
diváci prakticky ve stejném počtu zažili zno-
vu pravé podzimní počasí. Scénář historické 
části byl tradiční, jako v předchozích letech, 
účast AČR byla zase o něco četnější. 

Původně se však mělo jednat jen o „ko-
mornější“ reprízu akce BOUDA 98. Orga-
nizátorům (městu Králíky, AČR - Velitelství 
vojska územní obrany, Společnosti přátel čs. 
opevnění) však bylo brzy zřejmé, že starosti a 
práce s přípravou akce menšího, nebo většího 
rozsahu jsou téměř totožné. 

Užší organizační štáb se sešel až na 
výjimky prakticky ve stejném složení jako 
v předchozím roce - za město to byli starosta 
Ing. Zima, místostarosta Ing. Tóth (nahradil 
paní Marečkovou) a tajemník MěÚ pan Ing. 
Toman. Funkci hlavního koordinátora za 
město dostal na svoje bedra ing. Tóth, který 
obětoval nemálo svého volného času a do-
kázal řešit i zdánlivě neřešitelné problémy. 
Za AČR byl rozhodující osobou „v poli“ 
stejně jako v předchozím roce zkušený 
důstojník plk. gšt. Ing. Merhaut, který řídil 
svůj pro akci sestavený štáb profesionálů. 
Za „bunkrology“ a dobové jednotky byl 
štáb početnější a to vzhledem k šíři spektra 
zajišťovaných úkolů. Hlavními organizátory 
byli bratři T. a M. Bartošovi, Ing. Ráboň, Ing. 
Pažourek a pan Sicha. Ti se opírali o počet-
nou skupinu koordinátorů, téměř na principu 
fungování vojenského organizování práce a 
plnění úkolů. Své organizátory měla výstava 
techniky a zbraní na náměstí a v budově 
Městského muzea v Králíkách, parní vlak 
jedoucí z Brna, bojující jednotky, dobová 
vojenská technika, organizátoři a pořadatelé, 
pěchotní srub K - S 14, dělostřelecká tvrz 
Bouda a v neposlední řadě ubytování a týlové 
zabezpečení všech účastníků. Tato akce 
již nepostrádala atributy profesionálně 
řízeného a zvládnutého podniku. 

Sponzorů však bylo méně, poskytnuté 
částky nemohly zdaleka pokrýt vysoké 
náklady na akci. Jen stravování účastníků 

(pokračování na straně 14)Foto: T. Bouchal
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Vzpomínka – Z Hory Matky Boží
V srpnovém čísle Králického zpravodaje ročníku 2002 podě-

kovali představitelé města Ing. Bernard Toman (tajemník MÚ) a 
Ing. Anton Zima (starosta města) sestřičkám řádu Neposkvrněného 
Početí Panny Marie, které po 42 letech přešly z kláštera na Hoře 
Matky Boží do nových umístění v rámci svých klášterů. V podě-
kování byla také zmíněna sestra M. Božena (Marie Svobodová), 
která zajišťovala pro klášter veškeré opravy a stavební práce. Sestra 
Božena přitom v té době oslavila 80 let od svého narození. 

Bohužel čas neúprosně měří nám všem, sestra Božena zemřela 
15. 10. 2008 ve věku 86 let.

Janina Maurerová a redakce KZ

Z historie i zákulisí akcí BOUDA/CIHELNA
(pokračování ze strany 13)
spolu s nezbytnými chemickými WC pro 
návštěvníky představovalo náklad přesahu-
jící 30 000,-. To však byl jen zlomek nákladů 
- další, například parní rychlík, jedoucí 
z Brna až na „bojiště“, jistě jeden z velkých 
magnetů akce, představoval zároveň i fak-
turu znějící na částku téměř 85 000,- Kč! 
Firma Taila sponzorovala pohoštění čestných 
hostů a ubytování několika z nich. Na akci 
finančně přispěly Komerční banka a Inves-
tiční a poštovní banka z Králík, firma Opel 

Moto Morava z Olomouce a VIAMONT a. 
s. z Ústí nad Labem. (posledně jmenovaná 
firma poskytla největší sponzorský dar 
v částce 10 000,- Kč). Firmy DISK s. r. o. 
a ZNAČKY PRAHA s. r. o. sponzorovaly 
výrobu dobových dopravních značek, které 
dotvářely kolorit akce. Během ukázek byly 
skutečně kolem silnice osazeny.

Potěšitelná byla skutečnost, že se do 
Králík dostavila v roce 1999 celá řádka 
významných hostů, kteří by jinak toto 
krásné městečko hledali na mapě jen stěží. 

Tím nemáme na mysli jen generálmajora 
Ing. Petra Voznicu, CSc., který stejně jako 
v předchozích letech převzal nad akcí záštitu 
a osobně se jí i účastnil, ani nemáme na mysli 
generálporučíka Ing. Radovana Procházku, 
který je dobře znám svým vztahem k histo-
rii a tradicím této země. Překvapením byla 
hojná účast vojenských-leteckých přidělenců 
a důstojníků zahraničních armád. Mezi 
účastníky bylo možné zahlédnout uniformu 
Rakouského brigádního generála, důstoj-
níků z Francie, Polska, Litvy a Lotyšska. 
Ještě důležitější byl ovšem ten fakt, že tito 
vojenští odborníci neskrývali své příjemné 
překvapení nad akcí takového rozsahu a 
takového provedení. 

S ohledem na nevyzpytatelné podzimní 
počasí byl ročník 2000 akce CIHELNA 
přesunut do letního období - konkrétně na 
dny 25. až 27. srpna 2000. Diváků přišlo 
ještě více, prezentace AČR se znovu roz-
rostla. Zde také začala vznikat legenda plk. 
gšt. Františka Merhauta, který akci za AČR 
znovu připravoval a koordinoval. Pro své 
neobyčejné organizační schopnosti byl nejen 
klíčovou osobou, ale stal se i maskotem akce 
- přátelé a spolupracovníci mu neřekli jinak, 
než Plukovník Cihelna. Díky několika tako-
vým velitelům - nadřízeným i podřízeným 
- se stala „novodobá část“ akce CIHELNA 
tím, čím je dnes.

Sponzory a mediálními partnery tohoto 
ročníku akce byli: Soukromá firma ZEOS, 
s. r. o. se sídlem v Prostřední Lipce - zapůj-
čila zdarma plochy určené k ukázkám boje, 
výstavám techniky a pro hlediště diváků; 
Vojensko-historické muzeum na demarkační 
linii v Rokycanech jako v předchozích letech, 
tak i v roce 2000 zapůjčilo zdarma čtyři 
kusy historických vozidel prvorepublikové 
armády do ukázek boje; Okresní úřad v Ústí 
nad Orlicí přispěl na akci finanční částkou 10 
000,- Kč; Soukromá firma Vydrus z Králík 
celoročně napomáhala řešit technické problé-
my spojené s rekonstrukcí dobové techniky 
a pevnostních objektů. Hlavním sponzorem 
akce byla znovu firma VIPAP VIDEM 
KRŠKO ze Slovinska. Skutečnost, že nej-
větším sponzorem akcí na Cihelně je firma 
slovinská je určitě k zamyšlení a zároveň je 
to i výzva tuzemským firmám. Mediálním 
partnerem akce bylo Rádio Frekvence 1 a 
Pardubický inzertní týdeník.

Zdroj: www.akcecihelna.com
Pokračování v příštím čísle zpravodaje
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Zasílání INFO SMS
Občané, kteří mají zájem o zasílání 

informačních SMS na mobilní telefon 
se mohou průběžně hlásit na tel. č. 
465 670 878, nebo e-mail: m.kacalek@
orlicko.cz, případně osobně na 
Městském úřadu, ul. Karla Čapka 
316, Králíky, první patro, kancelář č. 
209. Zasílané informace se budou 
týkat především oblasti krizového 
řízení (krizových stavů, výstrahy 
počasí apod.). V případě zvýšeného 
zájmu o tuto službu budou zasílané informace 
rozšířeny o zprávy z oblasti kulturního a 
sportovního dění ve městě.

Milan Kacálek
referent odboru vnitřních věcí - krizové řízení

Poděkování
Dne 15. 10. 2008 se ve filiálním kostele Ne-

poskvrněného Početí Panny Marie v Prostřední 
Lipce uskutečnil za účasti pana faráře a dalších 
hostů slavnostní akt poděkování bratrům Ottovi 
a Maxovi Schemberovým za jejich významnou 
pomoc při obnově vnitřního zařízení kostela. 
Vedení města Králíky ocenilo jejich nezištnou 
pomoc děkovným listem. Většině obyvatel asi 
jejich jméno nic neříká, jak jsme se v krátkém 
neformálním rozhovoru dozvěděli, pocházejí 
z Prostřední Lipky a rádi se vracejí do místa 
svého dětství.

Omluva čtenářům
V minulém čísle nám opět zařádil „tiskařský šotek“ a část textu 

informace o vyhlášeném výběrovém řízení obsahovala jiné znaky než 
vlastní písmo. Při převodu textu z vlastní sazby do podoby pro tiskárnu 
program „vyhodnotil“ použitou znakovou sadu a automaticky dosadil 
zástupné znaky z tabulky ASCI. Tuto nepravidelnou vlastnost jsme 
zjistili až po odeslání do tiskárny a bohužel již nebylo možné sjednat 
nápravu. Vzhledem k těmto občasným problémům se starými typy fontů 
bude proveden upgrade redakčního programu pro zpracování sazby na 
nejnovější verzi.

Redakce Králického zpravodaje
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To víme, to známe
Od listopadu začne v oddělení pro mládež 

městské knihovny pro zaregistrované čtenáře 
nová soutěž.

V minulých letech děti v soutěžích pro-
cestovaly skoro celý svět, putovaly českými 
i světovými dějinami. Tentokrát si čtenáři, 
kteří s námi budou až do února příštího roku 
soutěžit, mohou prověřit své všeobecné 
znalosti. 

Pracovnice městské knihovny se nechaly 
inspirovat televizní soutěží AZ kviz.

Z kapsáře, kde jsou všechna písmenka naší 
abecedy, si soutěžící každý měsíc vytáhne z 5 
různých kapsiček 5 kartiček s otázkami.

Odpověď na otázku napíše přímo na kartič-
ku s otázkou a odevzdá ji v knihovně. Nebu-
de-li odpověď znát „z hlavy“, může správnou 
odpověď hledat i v knihovně a může k tomu 
využít např. elektronický katalog, internet, 
encyklopedie aj.

Za každou správnou odpověď získá 10 
bodů.

Na soutěžící čeká v kapsáři i několik 
„smolných karet“ se Smolíkem. Není na nich 
napsaná žádná otázka a soutěžící tak nemůže 
získat žádné body. Pokud se s tím ovšem ne-
bude chtít smířit, požádá paní knihovnici, aby 
si mohl vylosovat náhradní úkol. Když se mu 
ho podaří splnit, získá body. 

Za každý měsíc může soutěžící získat ma-
ximálně 50 bodů, během celé soutěže celkem 
200 bodů. Na všechny soutěžící, kteří budou 
soutěžit každý měsíc, čeká jako odměna noco-
vání v knihovně v Noci s Andersenem 2009, 
kde si budeme hrát a soutěžit o ceny.

Věříme, že tak jako v minulých ročnících 
soutěže přitáhne tato nová forma další děti.

Soutěžní otázky nebudou těžké. Otestujte 
si, jak byste obstáli, když byste si z kapsáře 
vytáhli pět otázek:

• A - Jak se jmenuje nejchladnější kontinent 
na Zemi? 

• G - Typ střední školy v České republice. 
• H - Co se vyrábí z vláken bource moru-

„Očima tchyně“
kniha nejen

pro zetě
Na knižním trhu se nedávno objevila 

nová knížka. 
Dlouholetá redaktorka Lidových novin 

Radka Kvačková vydala v nakladatelství 
Motto útlý svazeček nazvaný Očima 
tchyně. 

Sbírka fejetonů tvoří originální protipól 
oblíbeným historkám o tchyních, protože 
sleduje život z druhé strany. 

Můžete si ji půjčit z fondu Městské 
knihovny v Králíkách.

Ivana Marečková

šového?
• P -  Kdo ve známé písničce rozšlapal 

Nanynce košíček? 
• V - Jak se jmenuje fotbalový klub ze 

Žižkova? 
Na malé i větší soutěžící se těší pracovnice 

Městské knihovny v Králíkách.
Ivana Marečková

Děti v Lichkově dostaly od hejtmana počítač
Malá škola v severovýchodním výběž-

ku Pardubického kraje, v Lichkově na 
Králicku, je od 1. října majitelem nového 
počítače a tiskárny. Toto vybavení dětem 
přivezl hejtman Pardubického kraje Ivo 
Toman jako poděkování za dobrou repre-
zentaci kraje na mezinárodní konferenci 
eTwinning v Bukurešti.

„Na této konferenci šlo především 
o podporu dialogu a komunikace mezi 
různými kulturami a právě lichkovská 
škola tu zastupovala nejen Pardubický 
kraj, ale i celou Českou republiku. Děti 
připravily videosnímek o životě na venko-
vě a v této malé pohraniční škole a byly za 
to oceněny. To si určitě naše poděkování 
zaslouží,“ řekl hejtman Toman. Rozhod-
nutí Pardubického kraje darovat škole 
počítač podpořil i fakt, že jde o malou ves-
nickou školu, které obecně mají problémy 
s financováním. Hodnota daru je přibližně 
20 tisíc korun a děti si jej váží. „Věnovali 
mi nejen jejich školní tričko, ale vyrobili 
pro mě ze sena nádhernou veverku. Už 
má své výsadní právo na mou kancelář,“ 
usmíval se hejtman.

Podnět k pořízení daru dostal Ivo 
Toman během svým pracovních cest po 
kraji. Při červnové návštěvě Králicka 
jednal se starosty i okolních obcí a právě 
lichkovský starosta Zdeněk Brůna na 
úspěchy školy upozornil. Účast lichkov-
ských dětí na mezinárodní konferenci 
totiž byla vyvrcholením úspěchů a oce-
nění na těchto konferencích v minulých 
dvou letech.

Zdroj: www.pardubickykraj.cz

KAMENICKÉ PRÁCE
Julius Kováč

Každou sobotu: 8:50 až 9:05 hodin
si na hřbitově v Králíkách

můžete objednat veškeré kamenické práce.
Tyto kamenické práce vám provedeme

i na okolních hřbitovech.
Příjem zakázek každý den - mobil 605 94 64 68

provozovna Potůčník (2km od Hanušovic - směr Jeseník)
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Společenská kronika

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Své životní jubileum v měsíci listopadu oslaví tito občané.

„Přejeme pevné zdraví do dalších let.“
86 let - Ludmila Makarová
85 let - Felix Vlasák
84 let - Jiří Černý,
 - Věra Němcová
83 let - Karel Harvalík
82 let - Věra Peřinová
79 let - Jaroslav Špinler,
 - Vlasta Tomková,
 - Marie Hochmanová
78 let - Imrich Tóth

77 let - Maria Kiselová,
 - Anna Vašátková
75 let - Marie Fojtíková
74 let - Marie Kainová,
 - Josef Gábler
73 let - Valerie Rakašová
71 let - Blahoslav Tomeš,
 - Vojtěch Kondáš
70 let - Margita Tóthová

Petr Frenc – Lucie Krbečková
Miroslav Umlauf – Hedvika Marková

Michal Diblík – Petra Knýřová
Petr Beránek – Martina Kolínková
Ivan Hlavizna – Dagmar Hýblová

MAN�ELSTVÍ
„Gratulujeme a pøejeme štìstí.“

Vážení rodiče, 
pokud máte zájem o zveřejnění Vašeho právě narozeného děťátka v měsíčníku Králický zpra-

vodaj, přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, evidence obyvatel, s rodným listem dítěte.
Jana Panchártková, Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Jiří Uhlíř

ÚMRTÍ
„S láskou budeme vzpomínat.“

Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-
ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 465 676 811 a 

internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci: Krajský úřad/Informace z 
odborů/Zdravotnictví/Aktuální informace

den lékař/ka obec místo telefon
08. 11. So MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
09. 11. Ne MUDr. Jaslovská Žamberk Gen. Knopa 837 465 676 818
15. 11. So MUDr. Jedličková Bystřec č. p. 182 465 642 990
16. 11. Ne MUDr. Jedličková Bystřec č. p. 182 465 642 990
17. 11. Po MUDr. Ježáková Letohrad U Dvora 815 465 620 528
22. 11. So MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
23. 11. Ne MUDr. Johnová Letohrad Šedivská 498 465 622 216
29. 11. So MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
30. 11. Ne MUDr. Karásková Letohrad U Dvora 815 465 620 358
06. 12. So MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
07. 12. Ne MUDr. Kobzová Lanškroun 5. Května 2 465 322 897
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech kraje):
Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 11:00 hodin 
navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má službu lékař třeba 
v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou Vodu. V tomto případě 
je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. Tato služba je bezplatná a 
funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným v seznamu. Znovu zdůrazňu-
jeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že v určitý den slouží pouze jediný 
lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne bolet zub, nespadá tento případ do 
státní správou organizované pohotovosti. V tom případě se můžete pokusit obrátit telefonicky 
na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam 
neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje 
nepřetržitá služba na stomatologických odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat do 
druhého dne a využít buď další pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient požádat 
ve všední den kteréhokoliv lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Arnošt Frank – Eliška Douděrová
Aleš Illichman – Jana Halmichová

Michal Pokorný – Jerazel Ortilano Corley
Karel Feranec – Kamila Šeflová

Řádková inzerce
Pronajmu prodejnu 60 m2 nebo 30 m2, na Ma-

lém náměstí v Králíkách. Tel. 776 201 201.
Prodám 50 let starý šlapací šicí stroj 

zn. BOBBINA s krytem a náhradními díly. 
Cena dohodou, nutno vidět (Kralicko). Tel.: 
737451923.

Prodám dřevěná garážová vrata (pouze kří-
dla), spodní část oplechována, zachovalá. Cena 
dohodou, nutno vidět. Tel.: 737451923.

Hledám pronájem bytu 2+1 v Králíkách, 
prosím nabídněte. Tel.: 737433320, e-mail: 
luckavidrm@seznam.cz.

Pátrám po spolužácích ze školy 5. Květ-
na, kteří končili v roce 1973. Byli jsme třída 
B. Tel.: 0904983145, e-mail: cervenka.m@
spoluzaci.cz.

Prodám velmi levně dveře plné pravé 80 cm. 
Tel.: 731414883, 608022768, e-mail: Katerina-
Kalouskova@seznam.cz.

Pronajmu garáž u hřbitova v Králíkách. Tel.: 
731414883, 608022768, e-mail: KaterinaKa-
louskova@seznam.cz.

Koupím očištěné pálené cihly (29*14*6 cm) 
z bouračky, cca 1000 ks pro drobnou stavbu ve 
Výprachticích. Nabízím 3-4 Kč/ks. Pomoc se 
zajištěním dopravy vítána. Tel.: 606603195, 
e-mail: JKapicka@seznam.cz.

Prodám byt 3+kk v blízkosti Králík. Cena 
dohodou. Tel.: 606337220, e-mail: bruna14@
seznam.cz.

Hledám byt 1+1 s kuchyňskou linkou k 
podnájmu. V Králíkách nebo na Orlicku. Jsem 
nekuřák. Předem děkuji. Tel.: 0049-9161-5930, 
e-mail: brunner.g@tiscali.de.

Koupím filatelistický materiál-dopisy, 
pohlednice a známky za katalogové ceny. 
Není problém uhradit Vaše cestovné. Katalogy 
předložím. Tel.: 602 741 507.

Pronajmu zařízený byt 2 + 1 s příslušen-
stvím v Králíkách, rodinný domek, samostatný 
vchod, koupelna. Tel.: 608802345, e-mail: 
rseda@centrum.cz.

Nabízím k pronájmu byt 3+1 v obci Malá 
Morava. Nájem 2.500 + inkaso. Tel.: 602 779 
995, e-mail: dinvesting@tiscali.cz.

Prodám  byt 2+1 v Červené Vodě. Možno 
shlédnout. Cena dohodou. Tel. 732 160 397.

Dne 5. 12. 
2008 uplyne 
již dlouhých 
deset let od 
chvíle, kdy 
nás opustil 
náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a 
kamarád

Sláva Hofman
Vzpomínejte s námi. 

Jiřina Hofmanová,
Kunteovi a Brandejsovi
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Program na LISTOPAD
úterý   4.   SLEPÉ LÁSKY   zač. ve 20:00 hod
Několika cenami ověnčený slovenský snímek na pomezí dokumentu a 

umělecké eseje tvoří čtyři příběhy různě starých, ale stejně handicapova-
ných protagonistů, kteří hledají štěstí, lásku a smysluplné místo na světě 
a zároveň okouzlují jemnou sebeironií a smyslem pro humor.

pátek   7.   HANCOCK   zač. ve 20:00 hod
V současné době asi nejúspěšnější hollywoodský herec Will Smith (Já, 

legenda) v hlavní roli fantastické akční komedie o superhrdinovi, který 
vypadá jako bezdomovec a také se tak chová. Věčně opilý a nadávající 
trestá zločince, kudy chodí, ale také u toho napáchá spoustu škody.

úterý   11.   HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA   zač. v 17:00 hod
Sympatický rudý ďábel s upilovanými rohy se před časem úspěšně 

uvedl na plátna kin a tak nebylo pochyb o brzkém pokračování dobrodruž-
ného hororu. Tentokrát “chlapec z pekla” se svými pomocníky sestoupí do 
kouzelné podzemní říše, aby se utkal s princem podsvětí Nuadem.

pátek   14.   TOBRUK   zač. ve 20:00 hod
Na základě skutečných událostí natočil režisér Václav Marhoul příběh 

československých vojáků, kteří bojovali za druhé světové války v seve-
roafrickém Tobruku. Snímek je příznivě hodnocen odbornou kritikou a 
našlo si k němu cestu již více než sto tisíc diváků.

RENÉ
úterý   18.   zač. ve 20:00 hod
Po velmi dobře přijatém dokumentu 

Marcela přichází Helena Třeštíková 
s dalším časosběrným dokumentárním 
filmem. Život René Plášila sledujeme 
od roku 1989, kdy se jako šestnácti-
letý dostal do vězení za první krádež. 
Zpackaný život a vězeňské bezčasí na 
pozadí „velkých“ českých dějin.

pátek   21.   HANK A MIKE   zač. ve 20:00 hod
Dva růžoví a poněkud vulgární velikonoční zajíčci Hank a Mike přijdou 

o práci, když jejich šéf usoudí, že pracovat jeden den za celoroční plat se 
firmě nevyplatí. Jenže když se někdo narodí do světa lidí jako velikonoční 
zajíc, je rekvalifikace poněkud náročnější…

sobota   22.   BATHORY   zač. ve 20:00 hod
Byla Erzsébet (Alžběta) Báthoryová největší vražedkyní všech dob? 

Nebo ženou, která se pro své bohatství a šarm stala terčem politicko-
mocenských hrátek? Koprodukční evropský a velmi drahý snímek Juraje 
Jakubiska (stál 350 milionů korun) je pestrým obrazem života uherské 
šlechty na přelomu 16.a 17. století, kdy Evropa válčila s Turkem a doba 
přála intrikám.

Film opakujeme pro velký divácký zájem.
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úterý   25.   DISASTER MOVIE   zač. ve 20:00 hod
Nejhorší film všech dob podle mezinárodní filmové databáze IMDb.

com získal v hodnocení časopisu Cinema mínus 20%! Snímek uvádíme 
jako příklad úplně špatného filmu s pevným přesvědčením, že k ocenění 
kvality je třeba znát i opačný pól. Divákům, kterým se bude líbit, vrátíme 
vstupné! :-)

Klub Na Střelnici Králíky
LISTOPAD 2008

Pocta ZUZANĚ NAVAROVÉ
čtvrtek 20.  zač. v 19:00 hod
Jubilejní 80. koncert Kruhu přátel hudby představí zásadní po-

stavu české hudební scény, klarinetistu, pedagoga, skladatele a za-
kladatele Barock Jazz Quintetu prof. Jiřího Hlaváče s doprovodem 
mladých talentovaných hudebníků – klavíristy Daniela Wiesnera a 
violoncellisty Petra Nouzovského. Zazní skladby Paula Hindemitha, 
Johanese Brahmse, Dariuse Milhauda  a speciální kompozice Jiřího 
Hlaváče, která připomíná předčasně zesnulou zpěvačku Zuzanu 
Navarovou a po které je pořad pojmenován. Vstupné 50,- Kč.

POPELKA
sobota   22.   zač. v 15:00 hod
Výpravná klasická pohádka v podání herců souboru Vicena z Ústí 

nad Orlicí. Vstupné 30,- Kč.
SETKÁNÍ SENIORŮ
čtvrtek   27.   zač. v 16:00 hod
Tradiční společenské setkání dříve narozených s hudbou a tan-

cem. Vstupné dobrovolné.
TANEČNÍ VEČER
pátek   28.   zač. v 19:00 hod
Závěr tanečního kurzu pro dospělé je zároveň přístupný i pro širokou 

tancechtivou veřejnost. Hraje orchestr R. Bílého. Vstupné 30,- Kč.

MUŽI JSOU KŘEHCÍ
sobota  29.  zač. ve 20:00 hod
Kluci z naší třídy --- Všichni 

kluci z naší třídy (si vzali svoje 
matky) jen Robert ne - ten 
si vzal tchýni, to teprv byly 
zmatky… 

Na dvojalbu Dívčí válka 
(2006) vypsal a vyzpíval Jan 
Burian příběhy žen. Aktuálně 
vydané pokračování Muži jsou 
křehcí - také dvojalbum - rýpe 
do mužských klamných před-
stav, komplexů, útěků a traumat 
všeho druhu. Má podobný tvar, 
snad trochu vyváženější, odrážející zkušenost s Dívčí válkou. 
První album zpívá Jan Burian do proaranžované nadstylové mu-
ziky, kterou vytvořil jeho syn Jiří (= Gregory Finn ze Southpaw). 
Na druhém albu zpívají (zčásti jiné) písně z cyklu hostující pá-
nové a dámy. Xavier Baumaxa si song přepsal k obrazu svému, 
stejně tak Yellow Sisters, Jiří Konvrzek se zmocnil pornostudie 
Warning, je tu Márdi z Vypsané fiXy i Petr Váša a samozřejmě 
Lenka  Dusilová.

Na králickém koncertě s JANEM BURIANEM a LENKOU 
DUSILOVOU zahrají kyta-
rista Jiří Burian (Gregory 
Finn), kytarista a klavírista 
Mikoláš Růžička a bubeník 
Jan Janečka. Vstupné 100,- 
Kč. Více na

www.muzijsoukrehci.cz.

Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předprodeji 
vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 465 631 473 nebo 603 849 
460, a také na internetové adrese www.strelnice.cz. 

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky

KLAVÍRNÍ KONCERT
TEREZY PECHÁČKOVÉ

Základní umělecká škola v Králíkách Vás zve na 
klavírní koncert Terezy Pecháčkové, bývalé žákyně 
naší školy.

Tereza je posluchačkou 6. ročníku klavírního oddělení 
brněnské konzervatoře, ze třídy prof. Evy Horákové.

V hudebním sále naší školy se představí klavírním 
koncertem fis moll, Alexandra Skrjabina, za klavírní 
spolupráce Mileny Buriánkové.

Hostem jejího koncertu budou 
flétnistka Ludmila Andrýsková 
a Zdeněk Krouti l ,  klavírní 
spolupráce.

Začátek koncertu je v sobotu, 
22. listopadu, v 18.00 hodin v sále 
školy.
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Přednášky v Městském muzeu Králíky
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Seznam kulturních a sportovních akcí v 
blízkém okolí na měsíc LISTOPAD

3. 11.
Léčivé pitné režimy
Žamberk, 17:30, Rodinné centrum Poho-

da. Léčivé pitné režimy aneb jak vyzrát nad 
nemocí. Zdravý stravovací režim, řešení 
potíží imunitního systému. Prevence a řešení 
onemocnění. Imunitní systém, alfa a beta glu-
kany. Po přednášce se pro zájemce uskuteční 
vyšetření metodou irisdiagnostiky se slevou 
50%, tj. pro dospělé Kč 200,- a pro děti do 
12-ti let zdarma.

4. 11.
Národní parky - Botswany a Jihoafrické 

republiky
Letohrad, 17:00, Restaurace Nový Dvůr, 

Šedivská. Přednáška s promítáním, vstupné 
20 Kč.

5. 11.
Víš přece, že neslyším, když teče voda

Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, 
Nádražní 39. (Robert Anderson) Tři velice 
směšné, ale velice lidské příběhy, které 
v jistých obměnách mohou potkat každého 
z nás. Herci Petr Nárožný, Václav Vydra, 
Květa Fialová, Jiří Ptáčník, Libuše Švor-
mová, Dana Morávková/Eva Janoušková 
vás přesvědčí o tom, že divadlo dokáže být 
i oázkou dobré zábavy. Režie Pavel Háša. 
Vstupné 250,- Kč

6. 11.
Besídka - Ruské tradice
Žamberk, 16:30, ZŠ Nádražní 743. Přijďte 

s námi posedět a podívat se na vystoupení 
žáků základní školy.

Ty, který žiješ
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Filmový klub. Film Švédsko, Dán-
sko, Francie, Německo - drama, komedie. 
Tragikomický antipříběh o lidských bytos-

tech, potěší všechny milovníky jedinečného 
režisérského rukopisu Švéda Roye Anders-
sona a umožní zasmát se nad situacemi a po-
city, které všichni tak dobře známe z našeho 
každodenního života. Titulky,  93 min., od 
12 let, vstupné jednotné 55,- Kč.

7. 11.
Slovanské nebe
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Komedie, kde uvidíte, kterak nám 
slovanští bohové darovali kus nebe a jak 
vznikly Čechy. Režie Ivana Šrámková. DS 
Diviš Žamberk. Vstupné 70,- Kč.

8. 11.
Pirátská pohádka
Letohrad, 11:00, Dům kultury, Družstevní 

597.
Zohan - Krycí jméno Kadeřník
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - akční komedie. Akční 
komedie bez zábran, kde se Adam Sandler 
představuje v roli Zohana, špičkového iz-
raelského bojovníka proti terorismu, který 
předstírá vlastní smrt, aby si mohl splnit sen 
a stát se kadeřníkem v New Yorku. Titulky, 
113 min., od 12 let, 70,- Kč.

9. 11.
Zohan - Krycí jméno Kadeřník
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - akční komedie. Akční 
komedie bez zábran, kde se Adam Sandler 
představuje v roli Zohana, špičkového iz-
raelského bojovníka proti terorismu, který 
předstírá vlastní smrt, aby si mohl splnit sen 
a stát se kadeřníkem v New Yorku. Titulky, 
113 min., od 12 let, 70,- Kč.

Láska brány otevírá
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, 

A. Hanuše. Hudebně zábavný pořad v po-
dání sólistů Slezského divadla v Opavě a 
sólistů operety Moravskoslezského divadla 
v Ostravě.

10. 11.
Máj
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Výpravný historický film režiséra 
a kameramana F. A. Brabce „Máj“ vznikl 
na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka 
Máchy. Filmový Máj je příběhem Kata (Jan 
Tříska), který se vrací po sedmi letech do 
svého kraje. Tento podivný vypravěč nám po-
stupně odhaluje strhující příběh o milostném 
trojůhelníku dvou mužů a jedné dívky. Láska, 
vášeň, ale i vina a trest, to vše se odehraje 
ve filmu Máj na pozadí přírody - démonické 
a lhostejné síly, která jako všudypřítomná 
bytost tepe vlastním rytmem, konfrontována 
s lidskými vášněmi. 76 min., vstupné 64+1 
Kč, přístupný od 12 let.Sérii koncertů pořádá ZUŠ ve spolupráci s Městem Králíky
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11. 11.
Dva sněhuláci
Žamberk, 17:00
Divišovo divadlo, Nádražní 39. Divadlo 

Úsměv Praha. Za oponou Divišova divadla 
uvidíte veselou pohádku, která je určena 
dětem, rodičům i prarodičům. Vstupné 
35,- Kč.

12. 11.
Konečně spolu
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film USA - romantický. De-
větatřicetiletá učitelka April (Helen Hunt) 
je šťastná. Pak se to stane - manžel Ben 
ji opustí, umírá adoptivní matka, April se 
setkává s biologickou matkou a k tomu 
má pocit, že sex s Bene „na rozloučenou“ 
nezůstal bez následků. Titulky, 100 min., 
přístupný 60,- Kč.

14. 11.
Pochod proti diabetu
Letohrad, 13:00, Nový Dvůr, celostátní 

akce.

15. 11.
Po svatbě
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film Dánsko, Švédsko - drama, 
psychologický. Psychologický snímek 
moderní severské kinematografie. Charis-
matický a talentovaný dánský herec Jakob, 
působící jako sociální pracovník v Indii, se 
vrací po mnoha letech do rodného Dánska, 
aby získal peníze pro bombajský sitorčinec. 
Tady se dozvídá, že má dceru a je postaven 
před nečekaná rozhodnutí. Titulky, 120 min., 
od 12 let, 65,- Kč.

16. 11.
Star Wars: Klonové války
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - sci-fi. V počítačově 
animovaném snímku se objeví všichni hlavní 
hrdinové z předchozích epizod. Galaxií se šíří 
ničivá vlna klonových válek a udatní rytíři 
řádu Jedi dělají všechno pro to, aby znovu 
nastolili řád a mír. Širokoúhlý, titulky, 98 
min., od 12 let, 70,- Kč.

19. 11.
Hellboy II: Zlatá armáda
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - akční. Titulky, 120 
min., od 12 let, 65,- Kč.

20. 11.
Obrazy starého světa
Žamberk, 19:30, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Filmový klub. Československo 
-dokumentární. Vnímavý pohled umělce na 
pozdim lidského života isnpirovaný fotogra-
fickými cykly Martina Martinčeka vypráví 
o starých lidech, zdánlivě žijících na okraji 
společnosti. Patnáct let trezorovaný film získal 

téměř třicet ocenění na filmových festivalech 
doma i v zahraničí. Slovensky, 74 min., od 12 
let, pro FK 35,- Kč, ostatní 45,- Kč.

Cesta do středu země
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Vizionářský vědec Trevor Anderson, 
jeho synovec Sean a jejich krásná místní 
průvodkyně Hannah v průběhu vědecké 
výpravy na Islandu nečekaně uvíznou v jes-
kyni, ze které je jediným možným únikem 
pronikat hlouběji a hlouběji do hlubin Země. 
Během cesty světem, který lidský zrak nikdy 
předtím nespatřil , se trojice setká tváři v tvář 
s nepředstavitelnými postavami, včetně 
obrovských létajících piraní, světélkujících 
ptáků a hrozivých dinousarů z dob dávno 
minulých. Členové skupiny brzy zjistí, že 
kolem nich narůstá sopečná aktivita a že 
musejí nalézt cestu zpět na Zemi dříve, než 
bude pozdě. 88 min., vstupné 69+1 Kč, 
přístupný od 12 let.

22. 11.
Kozí příběh - Pověsti staré Prahy
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - animovaný, rodinný. 
První celovečerní 3D animovaný film 
v Čechách a zároveň i ve východní Evropě. 
Odehrává se v české středověké metropoli. 
Vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká 
Koza se připletou ke stavbě Karlova mostu, 
vzniku Orloje, příběhu Faustova domu. 
Česky, 80 min., přístupný, 65,- Kč.

Tvořivě na Kopečku
Neratov, 10:00, Chráněné dílny Kopeček. 

10:00 hod.- Hedvábné odpoledne  - Mandala 
či obrázek namalovaný na napnutém hedvá-
bí, předlohy a inspiraci máme připraveny. 
Zvládne i naprostý začátečník. Cena kurzu 
220,- Kč

10:00 hod.  - Namaluj si hrneček - také od 
13.00 hod. - pro sebe či své blízké. Vánoce 
se kvapem blíží. 1 hrnek 110,- Kč, 1 hrneček 
85, -Kč.

Modelování z hlíny - také od 13 hod. 
- můžete si vymodelovat z hlíny kachlík, 
kotlík, hrneček, platiku, poté namalovat 
- k dodání do 3 týdnů, 1 kg hlíny + barvítka 
+ výpal 60 Kč

13:00 hod.- Pletení z pedigu - podle 
zkušeností si každý uplete podnos nebo 
košík. Cena dle velikosti výrobku 180,- až 
250,- Kč.

13:00 hod. - Hedvábné odpoledne - šátek 
vytvořený formou šibory napařovacími bar-
vami. V ceně kurzu šátek 74 x 74 cm, šálka 
150 x 40 cm. Cena kurzu 250,- Kč

15:00 hod. Tričkování - vyrobený originál 
se nosí nejlépe. S sebou 2 - 3 vlastní tmavá 
trika. Na místě možnost dokoupení tmavých 
trik. Velký výběr šablon, textilních barev. 
Cena kurzu 250,-Kč.

Zvolte si jeden nebo dva kurzy a můžete 
strávit příjemnou sobotu u nás na Kopečku.  
S sebou pohodlnou obuv na přezutí, oblečení 
k umazání. K dispozici kuchyňka a drobné 
občerstvení. Maximální počet účastníků na 
jednom kurzu je 12 osob, prosíme o přihláše-

ní, tel.: 731 604 084, kopecek@neratov.cz

23. 11.
Vila s věcným břemenem
Jablonné nad Orlicí, 19:00, kino - sál, A. 

Hanuše. Detektivní komedie Boženy Šim-
kové. Hrají: I. Devátá nebo G. Vránová, P. 
Štěpánek nebo J. Čapka, M. Steinmasslová 
nebo V. Žehrová, R. Stärz nebo I. Kubečka, 
M. Bednářová, J. Wohanka a Z. Košata. 

Kozí příběh - Pověsti staré Prahy
Žamberk, 17:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - animovaný, rodinný. 
První celovečerní 3D animovaný film 
v Čechách a zároveň i ve východní Evropě. 
Odehrává se v české středověké metropoli. 
Vesnický mládenec Kuba a jeho prostořeká 
Koza se připletou ke stavbě Karlova mostu, 
vzniku Orloje, příběhu Faustova domu. 
Česky, 80 min., přístupný, 65,- Kč.

24. 11.
Ferda mravenec
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - animovaný. Kdo by 
neznal veselého chlapíka Ferdu mravence? 
Pohádka i pro nejmenší diváky. Česky, 58 
min. Vstupné zdarma. Vstupenky nelze 
v předstihu rezervovat. Každý divák obdrží 
max. 2 vstupenky. V uvedený den budou 
vstupenky na přístlušný film k dispozici 
v pokladně Divišova divadla vždy od 15 
hod. Diváci budou mít možnost zakoupit 
si v předsálí Divišova divadla slosovatelné 
kupony (1ks=10,- Kč). Denně vždy po 
skončení projekce budou kupony slosová-
ny, děti dostanou možnost vyhrát některou 
z připravených cen.

Poslední den festivalu v pátek 28. 11. kro-
mě obvyklého slosování proběhne i tzv. velké 
losování, kdy se do osudí dostanou všechny 
dosud zakoupené výherní kupony.

25. 11.
Pan Včelka
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - animovaná komedie. 
Čerstvý absolvent včelí univerzity poznává 
lidský svět a nestačí se divit. Česky, 86 min. 
Vstupné zdarma. Vstupenky nelze v před-
stihu rezervovat. Každý divák obdrží max. 
2 vstupenky...

26. 11.
Horton
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - animovaný, rodinný. 
Slon Horton objeví smítko volající o pomoc. 
Není to jen tak ledajaké smítko, žijí v něm 
Kdovíci a prosí o pomoc. Česky, 85 min. 
Vstupné zdarma. Vstupenky nelze v před-
stihu rezervovat. Každý divák obdrží max. 
2 vstupenky...

Rudý baron
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film VB, Německo - váležný, 
akční. Film o životě slavného německého 
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stíhacího letce za 1. světové války, Manfre-
da von Richthofena, známého jako Rudý 
baron a Eso všech es. Jeho rucý trojplošník 
se stal postrachem letců Dohody, Francouzi 
mu přezdívali Rudý ďábel, Britové na jeho 
hlavu vypsali odměnu. Širokoúhlý, titulky, 
120 min., přístupný, 70,- Kč.

27. 11.
Letopisy Narnie - Princ Kaspian
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film USA - dobrodružný. Čtveřice 
sourozenců se s pomocí trpaslíka a mluvícího 
myšáka vydává na podivuhodnou cestu za zá-
chranu magie v zemi a nastolení míru. Česky, 
147 min. Vstupné zdarma. Vstupenky nelze 
v předstihu rezervovat. Každý divák obdrží 
max. 2 vstupenky...

Nestyda
Jablonné nad Orlicí, 19:30, kino - sál, A. 

Hanuše. Film ČR. Oskar (Jiří Macháček) by 
měl být podle všech předpokladů šťastný. 
Jako milovaný manžel, starostlivý otec a 
populární moderátor televizní předpovědi 
počasí drží v ruce všechny trumfy úspěšného 
muže v nejlepších letech. Kde je problém? 
Oskar začíná ztrácet hlavu. Hnán neurotic-
kým strachem, že mu život bez opravdové 
lásky utíká mezi prsty, opouští svoji ženu 

kvůli mladé milence s dokonale plnou 
postavou a úplně prázdnou hlavou. Je snad 
tohle láska? Oskar je opilý svobodou a jeho 
život se mění v divokou jízdu ztřeštěných 
situací...Film, který Michal Viewgh s nadsáz-
kou označuje jako neromantickou komedii 
o manželství a sexu, vznikl na základě jeho 
bestselleru „Povídky o manželství a o sexu.“ 
88 min., vstupné 69 + 1 Kč, přístupný od 
15 let.

28. 11.
Asterix a Olympijské hry
Žamberk, 16:00, Divišovo divadlo, 

Nádražní 39. Film Španělsko, Německo, 
Francie - rodinná komedie. Mladý Gal 
Alafolix se spolu s Asterixem a Obelixem 
vydá do Řecka s cílem vyhrát Olympijské 
hry a získat srdce princezny Iriny. Česky, 
117 min. Vstupné zdarma. Vstupenky nelze 
v předstihu rezervovat. Každý divák obdrží 
max. 2 vstupenky...

Taneční večer pro střední generaci
Žamberk, 20:00, Tobogán (restaurace 

Babeta), pro Husákovy, Svobodovy a No-
votného děti..., reprodukovaná hudba DJ 
Petr Divíšek ve stylu Oldies Party. Vstupné 
110,- Kč. V ceně vstupného pohoštění. Před-
prodej místenek od 3. 11. 2008 v Knihařství 

a rámování Ing. Eva Tobišková, Pod Radnicí 
147, Žamberk, tel.: 731 525 627. Ukázka 
malování na tělo + překvapení.

Tradiční vánoční výstava
Letohrad, 16:30, Kulturní centrum, 28. 

11. - 23. 12.

29. 11.
Nestyda
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - komedie. Komedie 
podle bestselleru Michala Viewegha. Oskar 
(Jiří Macháček), úspěšný muž v nejlepších 
letech, je neurotickým strachem z promar-
něného života bez „opravdové“ lásky vhá-
něn do náručí rozličných milenek. Je opilý 
svobodou a jeho život se mění v divokou 
jízdu ztřeštěných situací. Česky, 88 min., od 
15 let, 70,- Kč.

30. 11.
Nestyda
Žamberk, 20:00, Divišovo divadlo, Ná-

dražní 39. Film ČR - komedie. Komedie 
podle bestselleru Michala Viewegha. Oskar 
(Jiří Macháček), úspěšný muž v nejlepších 
letech, je neurotickým strachem z promar-
něného života bez „opravdové“ lásky vhá-
něn do náručí rozličných milenek. Je opilý 
svobodou a jeho život se mění v divokou 
jízdu ztřeštěných situací. Česky, 88 min., od 
15 let, 70,- Kč.

Dlouhodobé akce
Jablonné nad Orlicí
Dětský filmový festival
3. 11. – 7. 11. 2008  
Mnoho pohádek a spousta cen každý den 

od 17 hod., sál kina, odbor kultury
Lukavice
Výstava obrazů Miroslava Krále a ručních 

prací Magdaleny Hynkové
8. 11. – 10. 11. 2008 
Koná se v zasedací síni obecního úřadu v 

Lukavici. Vernisáž výstavy bude v sobotu 8. 
11. 2008 ve 13 hod. Otevírací doba 8 – 9.11. 
od 13 do 17 hod., a 10. 11. od 8 – 17 hod. 

Jablonné nad Orlicí
Výstava BOŽÍ  HOD VÁNOČNÍ
Alena Tschöpová a Jaroslav Martinec
30. 11. – 30. 12. 2008
Vernisáž se koná v neděli 30. listopadu 

v 18 hodin v kulturním a informačním 
centru.

Žamberk
Výstava – NAŠI PREZIDENTI
Deset prezidentů na poštovních známkách, 

obálkách, fotografiích i poutavých archivních 
materiálech. Výstava u příležitosti oslav 90. 
výročí vzniku Československé republiky. 
Vernisáž se uskuteční v sobotu 25. října 2008 
v 15 hod. Výstava potrvá do 26. listopadu 
2008.

Otevřeno: Út – Pá 9 – 12h a 13 – 16 h, 
So- Ne 14 – 17 hod.

Letohrad
Tradiční vánoční výstava
28.11. – 23. 12. 2008 Kulturní centrum 

(zahájení 16.30 hod.).

Sociální komise při MěÚ Králíky 

Vás zve na 

SPOLEČENSKÉ
POSEZENÍ
SENIORŮ

které se koná dne 27.11.2008
ve velkém sále KD Střelnice

začátek v 16.00 hod.
K poslechu a tanci hraje Kutilka

hudba * tanec * občerstvení
Svoz je zabezpečen zdarma autobusem p. Pinkase:
Odjezdy: Prostřední Lipka /odbočka k želez. zastávce/ - 15.22 hod.
 Horní Lipka /hasičská zbrojnice/ - 15.35 hod.
 Heřmanice /konečná/ - 15.25 hod.
 Dolní Lipka /železniční stanice/ - 15.51 hod.
 Dolní Boříkovice /knihovna/ - 15.43 hod.
 Dolní Boříkovice /u mostu/ - 15.45 hod.
 Červený Potok /u kostela/ - 15.55 hod.
 Dolní Hedeč /konečná/  - 16.12 hod.

Odvoz z akce opět autobusem p. Pinkase ve 23.00 hod. od kulturního 
domu do těchto obcí: Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, 
Heřmanice a Dolní Boříkovice. 

Srdečně zvou pořadatelé.
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Takto dodržují neukáznění řidiči dopravní značky
v Králíkách. Dovolí si to i v jiném městě?

Dalším častým prohřeškem řidičů je nedávání přednosti na Velkém ná-
městí. Řidič, který projíždí náměstí je povinen jednak dát přednost chodci 
přecházejícímu na nyní „nevyznačeném“ přechodu od informační budky 
města směrem k prodejně Elko-Valenta (značka upozorňující na přechod 
pro chodce je umístěna u telefonní budky), jednak musí dát přednost 
zprava řidiči, který jede od budovy městského úřadu - komunikace od 
lékárny (vjíždí do křižovatky nerozlišené dopravní značkou). Obdobné 
je to s předností, kterou je povinen dát řidič sjíždějící z Velkého náměstí 
na křižovatku „U Reichlů“ řidiči, který přijíždí od Prostřední Lipky. Zde 
opět platí přednost zprava. Bohužel někteří řidič to dolů z kopce „rozpálí“ 
(hlavně mladší ročníky), podívá se pouze doleva, zda nejede něco po 
hlavní silnici a hurá na plný plyn směrem na Dolní Lipku.

Oblíbeným způsobem parkování u č.p. 841-843 je parkování na 
chodníku. Dalším příjemným zpestřením pro chodce v této lokalitě je 
parkování konkrétních řidičů, kteří pravidelně parkují auto tak, že zahradí 
začátek vyznačené cesty pro chodce. Chodec přicházející po vyhrazené 
komunikaci ze směru od Coopu musí občas takto zaparkovaný automobil 
obcházet po louce - je to „příjemné“ hlavně pro rodiny s kočárkem.

Volby do zastupitelstva Pardubického kraje
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